
AINDA ASSIM
NOS LEVANTAMOS
IV Colóquio Discente 
Diálogos e Convergências

Carla Italiano

Gracila Vilaça

Rafael Francisco

organização





AINDA ASSIM
NOS LEVANTAMOS
IV Colóquio Discente 
Diálogos e Convergências

Carla Italiano

Gracila Vilaça

Rafael Francisco

organização



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Reitora: Sandra Regina Goulart Almeida

Vice-Reitor: Alessandro Fernandes Moreira

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
Diretor: Bruno Pinheiro Wanderley Reis
Vice-Diretora: Thais Porlan de Oliveira

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
Coordenador: Bruno Souza Leal

Sub-Coordenador: Carlos Frederico de Brito D’Andréa

SELO EDITORIAL PPGCOM
Carlos Magno Camargos Mendonça 

Juarez Guimarães Dias

CONSELHO CIENTÍFICO

Ana Carolina Escosteguy (PUC-RS)
Benjamim Picado (UFF)
Cezar Migliorin (UFF)
Elizabeth Duarte (UFSM)
Eneus Trindade (USP)
Fátima Regis (UERJ)
Fernando Gonçalves (UERJ)
Frederico Tavares (UFOP)
Iluska Coutinho (UFJF)
Itania Gomes (UFBA)
Jorge Cardoso (UFRB | UFBA)

www.seloppgcom.fafich.ufmg.br

Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627, sala 4234, 4º andar
Pampulha, Belo Horizonte - MG. CEP: 31270-901

Telefone: (31) 3409-5072

Kati Caetano (UTP)
Luis Mauro Sá Martino (Casper Líbero)
Marcel Vieira (UFPB)
Mariana Baltar (UFF)
Mônica Ferrari Nunes (ESPM)
Mozahir Salomão (PUC-MG)
Nilda Jacks (UFRGS)
Renato Pucci (UAM)
Rosana Soares (USP)
Rudimar Baldissera (UFRGS)



CRÉDITOS DO E-BOOK  © PPGCOM/UFMG, 2022.
 
CAPA E PROJETO GRÁFICO
Atelier de Publicidade UFMG
Bruno Guimarães Martins 

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO
Bruno Guimarães Martins
Daniel Melo Ribeiro

DIAGRAMAÇÃO
Gracila Vilaça

O acesso e a leitura deste livro estão condicionados ao aceite dos
termos de uso do Selo do PPGCOM/UFMG, disponíveis em:

https://seloppgcom.fafich.ufmg.br/novo/termos-de-uso/

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
(eDOC BRASIL, Belo Horizonte/MG)

C719a

Colóquio Discente Diálogos e Convergências
Ainda assim nos levantamos / IV Colóquio Discente 
Diálogos e Convergências, 1-5 março 2021; organização 
Carla Italiano, Gracila Vilaça, Rafael Francisco. Belo Hori-
zonte, MG: Fafich/Selo PPGCOM/UFMG, 2022 – (Olhares 
Transversais; v. 1)

Formato: PDF
Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader
Modo de acesso: World Wide Web
Inclui bibliografia
ISBN 978-65-86963-50-2

1. Comunicação – Pesquisa – Brasil. I. Italiano, Carla. II. 
Vilaça, Gracila. III. Francisco, Rafael. IV. Título.   
  CDD 302.23

Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422





Sumário

Apresentação 13
Carla Italiano, Gracila Vilaça e Rafael Francisco

I. Comunicação e Sociabilidade                                                              19

Capítulo 1

Onde cabe o carnaval? 21
Amanda dos Santos Rodrigues

Capítulo 2

A urgência de uma perspectiva interseccional                                     37 
a partir do estudo crítico de videoclipes de hip-hop
Natália Martins Amaro

Capítulo 3

Sororidade, Interseccionalidade e Transfeminismo:                            51 
uma análise crítica do perfil DanzaMedicina
Milene Migliano Gonzaga



II. Produção de Sentidos na Televisão e no Audiovisual         67

Capítulo 4

“Em nome do Pai”: a figuração do                                                         69 
masculino em telenovelas espíritas
Marcos Vinicius Meigre e Silva

Capítulo 5

Elas querem revanche: o melodrama em                                               85 
narrativas de (anti) heroínas vingativas
Douglas Maia Colarés

Capítulo 6

Apresentação da Cultura Árabe para a                                                103 
América Latina: análise da telenovela O Clone
Iara Lucia Ribeiro Evangelista

III. Reverberações da Escrita                                                                119

Capítulo 7

A escrita do tempo e o tempo da escrita: encontros                          121 
nas práticas de pesquisa antropológica e comunicacional
Isabela Crispim Furtado e Ítalo Vinícius Gonçalves

Capítulo 8

Do miolo aos miolos  137
Diego Belo

IV. Comunicação e Política                                                                      153

Capítulo 9

“Kit gay” e desordem da informação nas eleições                              155 
presidenciais de 2018: credibilidade e desafiosdas 
agências de checagem de fatos
Ettore Medeiros e Giselle Oliveira



Capítulo 10

Orgia de João Doria: transbordamentos                                             171 
entre a propaganda política e a pornografia
Fábio de Carvalho Penido

V. Estudos de Cinema, Fotografia e Audiovisual                       187

Capítulo 11

Rever o cinema: estratégias de crítica imagética                                189
Luís Flores e Pedro Rena

Capítulo 12

O cinema contra colonial de Sembène Ousmane: La noire de…     199
Ousmane Sané

VI. Estudos de Jornalismo                                                                        215

Capítulo 13

Belo Horizonte e indícios de seu jornalismo                                      217 
impresso esportivo nos anos 1940
Ives Teixeira Souza

Capítulo 14

A paisagem belorizontina na publicidade                                           231 
oitocentista: acessar a Belo Horizonte de 
1899 através do jornal Diario de Minas
Débora Veríssimo Costa

Capítulo 15

Retrospectiva dos 50 anos do Jornal Nacional:                                  247 
Jornalistas Negras onde estão vocês?
Etiene Martins



VII. Comunicação, Gênero e Sexualidade                                        261

Capítulo 16

O feminino e a telenovela: perfil das protagonistas                           263 
de telenovelas das 21 horas de 2009 a 2019
Mariana Barbosa Gonçalves

Capítulo 17

Cineclube de mulheres: movimento                                                    279 
sem teto e movimento feminista
Iara Helena Magalhães

Capítulo 18

Reflexões afetivas sobre a elevada intersecção entre                          295 
Transgeneridade e Transtorno do Espectro do 
Autismo e suas Textualidades
Sophia Silva de Mendonça

Capítulo 19

NoirBlue (2018) e Travessia (2017): busca, temporalidade               311 
e espaço pelo olhar de realizadoras negras
Nicole Batista

Capítulo 20

Feitiçaria na TV: do sitcom ao teen drama 327
Kellen do Carmo Xavier

VIII. Comunicação e Experiência Estética                                     345

Capítulo 21

Na margem esquerda do Velho Chico:                                                347 
identidades e experiência no sertão norte-mineiro
Raíra Saloméa Nascimento



Capítulo 22

Localizando experiências comunicacionais                                        361 
de melancolia: implicações de pesquisa, miradas 
epistemológicas e limites de abordagem
William David Vieira

Capítulo 23

Um Filme de Ator para romper o compasso 377
Fabio Rodrigues Filho

IX. Comunicação e Mídias Digitais                                                      391

Capítulo 24

Das narrativas às dinâmicas transmídia:                                             393 
investigando a tag “slenderman” no Tumblr
Alice de Freitas Gomes

Capítulo 25

“O que queremos? Queremos é discutir essa página”.                       409 
Embates discursivos entre os públicos e a marca de 
Sopas Vono no Facebook no ano de 2015
Letícia Alves Lins

Capítulo 26

Hashtag ativismo feminista: potencialidades                                      425 
e limitações das mobilizações contemporâneas
Maiara Garcia Orlandini

Capítulo 27

Migrações e processos comunicativos: do cultural,                           439 
o transnacional e as heterotopias
Elisa Beatriz Ramírez Hernández



X. Políticas do Olhar                                               455

Capítulo 28

A resistência quilombola no feminino 457
Alessandra Brito

Capítulo 29

Morte e vida no olhar: ver como gesto de agir 473
Rafael de Amorim Albuquerque e Mello

XI. Corpo, Corporeidades e Afetos                                                     491

Capítulo 30

Corpo e colonialidade na música popular:                                         493 
reflexões espaço-temporais a partir do videoclipe 
“Te quiero con Bugalú”, de iLe
Francielle de Souza e Rafael Andrade

Capítulo 31

Movimento #LuteComoEle no Instagram:                                           511 
textos verbo-áudio-visuais e corpos nas 
tramas das violências
Gracila Vilaça e Gregory Rial

Capítulo 32

Textualidades pornográficas e pedagogias da sexualidade:              527 
fronteiras entre educação e normatização sexual na 
série Pornhub Sex Ed
Maurício João Vieira Filho

Sobre as autoras e os autores 543



Apresentação

Carla Italiano, Gracila Vilaça e Rafael Francisco

You may write me down in history
With your bitter, twisted lies,

You may trod me in the very dirt
But still, like dust, I’ll rise.

Does my sassiness upset you?
Why are you beset with gloom?

’Cause I walk like I’ve got oil wells
Pumping in my living room.

Just like moons and like suns,
With the certainty of tides,

Just like hopes springing high,
Still I’ll rise.

Did you want to see me broken?
Bowed head and lowered eyes?

Shoulders falling down like teardrops,
Weakened by my soulful cries?

Does my haughtiness offend you?
Don’t you take it awful hard

’Cause I laugh like I’ve got gold mines
Diggin’ in my own backyard.

You may shoot me with your words,
You may cut me with your eyes,

You may kill me with your hatefulness,
But still, like air, I’ll rise.

Does my sexiness upset you?
Does it come as a surprise

That I dance like I’ve got diamonds
At the meeting of my thighs?

Out of the huts of history’s shame
I rise

Up from a past that’s rooted in pain
I rise
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I’m a black ocean, leaping and wide,
Welling and swelling I bear in the tide.

Leaving behind nights of terror and fear
I rise

Into a daybreak that’s wondrously clear
I rise

Bringing the gifts that my ancestors gave,
I am the dream and the hope of the slave.

I rise
I rise

I rise.

(Still I Rise – Maya Angelou)

Para nós, coordenadoras e coordenador do IV Colóquio Discente 
Diálogos e Convergências, o evento cumpre três propósitos fundamen-
tais: transversalizar as investigações científicas das diferentes linhas 
de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social 
(PPGCOM) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); subli-
nhar a importância das experiências subjetivas na construção metodoló-
gica dos saberes e conhecimentos; e legitimar reflexões que se orientam 
por um olhar investigativo transformador. 

Vale dizer que, na prática, esses propósitos não ficam evidenciados, 
ou sistematizados, como objetos científicos que estão passíveis ao olhar 
atento e regulador das(os) pesquisadoras(es). Na verdade, essas três 
dimensões – a transversalização de diferentes pesquisas, a aproximação 
daquilo que nos subjetiva individualmente que, por efeito, provoca uma 
maneira transformadora de olhar para o mundo – embaralham-se nas 
veredas diárias percorridas por cada um de nós. 

Essas mesmas veredas, assinaladas por vias intrépidas, desobstruídas 
ao longo da jornada universitária, no entanto, são resultados de nossas 
vivências e cotidianidades, daquilo que nos faz sorrir ou nos flagela. 
Que ora partem do gozo que a vida oferece, da emoção ou do riso, mas 
também das inquietudes diante de certos assombros. E é essa mistura 
sublime da e na vida que ficou evidenciada durante aqueles cinco dias 
de evento, realizado entre 1 e 5 de março de 2021 em plataforma online, 
e que extrapola as demandas e as formalidades da vida acadêmica.
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Para nós, essa amálgama, ainda que pouco formosa, reluz à sua 
maneira num tipo de estratégia contra-hegemônica que possibilita auto-
nomia às e aos discentes “em meio às restrições aplicadas pela preca-
riedade sistêmica”1. Em outras palavras, o atravessamento daquilo que 
nos faz sorrir ou nos assombra, trazido ao campo do fazer pesquisa 
em Comunicação, formaria aquilo que José Messias denomina como 
gambiarra. Isto é, uma maneira de “mobilizar uma nova relação entre 
sujeitos, grupos, seus respectivos sistemas de pensamentos [...] para 
além da pura sobrevivência”2. E é daí que o tema deste IV Colóquio 
Discente surge e se corporifica no poema de Maya Angelou, And Still I 
Rise, que em tradução livre seria Ainda assim eu me levanto3, que guiou 
as escolhas de programação e organização do evento.

O Ainda assim nos levantamos: IV Colóquio Discente Diálogos e 
Convergências, bem como suas edições anteriores, vale lembrar, é resul-
tado de um levante conjunto, pluralizado pelas subjetividades não só de 
pesquisas, mas de vida, onde todas e todos nós pudéssemos vislumbrar 
horizontes mais éticos e justos para o percurso da vida e das investiga-
ções científicas, portanto. 

À época do IV Colóquio, o país somava pouco mais de 200 mil 
mortos pela Covid-19 no Brasil. De lá para cá, esse número mais que 
triplicou, batendo a pesarosa marca de 650 mil vidas perdidas. Contexto 
e política, vale assinalar, marcados por sucessivos ataques à própria vida 
das brasileiras e dos brasileiros. 

Como se não bastasse a eventualidade da vida a qual estamos 
submetidas(os), que nos forçou a enfrentar um perigo microscópico, 
mas de letalidade brutal, ainda precisávamos nos manter de pé diante 
das brutalidades corriqueiras que estavam, e estão, imputadas também 
sobre nós. A escrita e a pesquisa são ferramentas poderosas para este 

1. MESSIAS, José. “Gambiarra, Cognição e Técnica: apontamentos para uma investigação 
decolonial sobre o conhecer e comunicar'' (2020, p. 3, grifo nosso). Trabalho apresentado 
ao Grupo de Trabalho Epistemologias da Comunicação do XXIX Encontro Anual da 
Compós, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. 23 a 25 de junho 
de 2020.

2. Idem.

3. Disponível em: https://www.geledes.org.br/maya-angelou-ainda-assim-eu-me-levanto/. 
Acesso em: 21 dez. de 2021.
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grupo de pesquisadoras e pesquisadores para apreender este mundo e, 
ainda assim, se levantarem. 

Este e-book está dividido em 11 partes em que a leitora e o leitor 
poderão se aproximar daquilo que cada discente ou ex-discente do 
PPGCOM tem para compartilhar. A estrutura segue a mesma organi-
zação temática com que os trabalhos foram distribuídos ao longo do 
evento. 

Algumas das 11 partes são decorrentes de Grupos de Trabalho pré-
-existentes nas edições anteriores, que se articulam em torno de ques-
tões chave para as pesquisas em Comunicação ao englobar diferentes 
sub-temas: como “Comunicação e Sociabilidade”, que abrange trabalhos 
dedicados tanto ao cruzamento entre sociabilidade e cidades quanto 
à sociabilidade, gênero e raça; “Comunicação e Política”, com artigos 
que versam sobre as intersecções entre Comunicação e controvérsias, 
disputas políticas ou modos de insurgências; “Comunicação, Gênero 
e Sexualidade”, que reúne abordagens dedicadas às formas de perfor-
mances e visibilidades de gênero em diferentes fenômenos, assim como 
aos modos singulares de figuração e autoria por meio das imagens; ou 
o grupo “Comunicação e Mídias Digitais”, com textos que investigam a 
produção de sentido junto às mídias digitais, além de investigar plata-
formas online, algoritmos e metodologias. 

As outras partes que constituem este livro correspondem a mesas 
temáticas isoladas, algumas já tradicionais no campo da Comunicação, 
como “Estudos de Jornalismo”, “Comunicação e Experiência Estética”, 
“Produção de Sentidos na Televisão e no Audiovisual” e “Estudos de 
Cinema, Fotografia e Audiovisual”. Enquanto outras foram especial-
mente propostas para a quarta edição do Colóquio Discente tendo em 
vista a particularidade dos trabalhos submetidos, de certo modo mape-
ando as recorrências e inovações contemporâneas no que concernem os 
fenômenos de pesquisa, metodologias e/ou campos teóricos e concei-
tuais mobilizados. São elas: “Reverberações da Escrita”, “Políticas do 
Olhar” e “Corpo, Corporeidades e Afetos”.

Essa distribuição foi um esforço de colocar em contato professoras 
e professores e alunas e alunos das três linhas de pesquisa existentes no 
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Programa naquele momento4 que, envolvidos em suas próprias ativi-
dades acadêmicas, talvez não conseguiriam encontrar as oportunidades 
de diálogo desejadas com pesquisadoras e pesquisadores além do seu 
núcleo imediato de estudos. 

Nesse sentido, os temas que nortearam a organização das mesas do 
evento, que aqui se tornam partes, cruzam trabalhos das três linhas de 
pesquisa – Pragmáticas da Imagem; Processos Comunicativos e Práticas 
Sociais; e Textualidades Midiáticas – e trazem para o primeiro plano 
aquilo que os faz convergir e, portanto, dialogar.

Cada trabalho apresentado se tornou aqui um capítulo, totalizando 
32 títulos de pesquisa. Esses capítulos são como testemunhos contex-
tuais de pesquisas em movimento e refletem as inquietações do pensa-
mento acadêmico de um corpo discente reunido em comunhão para 
criar novas pontes e possibilidades de comunicação. 

Atualmente, alguns desses pensamentos já se materializaram em 
dissertações e em teses. Outros já tomaram novos caminhos e observam 
outros fenômenos em diálogo com a contemporaneidade. O que temos 
neste livro, então, são processos. E se a Pós-Graduação tem um fim 
talvez um pouco arbitrário, a pesquisa dificilmente finda e é, de fato, 
contínua, mutável.

Por fim, deixamos o nosso agradecimento ao Programa de Pós-
-Graduação em Comunicação da UFMG. Por meio das pessoas de 
Bruno Leal e Carlos d’Andréa, coordenadores do Programa, e da 
secretária Elaine Martins e do secretário Gabriel César, agradecemos 
ao Colegiado pelo apoio. Nossos agradecimentos também à diretoria 
atual da FAFICH, Bruno Wanderley Reis e Thais Porlan de Oliveira, 
e às coordenadoras(es) dos cursos de graduação do Departamento de 
Comunicação Social que divulgaram o evento junto às/aos discentes. 
Deixamos também um agradecimento ao Selo PPGCOM/UFMG pela 
publicação deste livro.

Agradecemos à equipe organizadora desta edição que se empenhou 
para que o evento acontecesse, bem como às/aos discentes que promo-
veram a   II Mostra Encruzilhada de Imagens, que igualmente integrou a 

4. Atualmente o Programa conta com quatro linhas de pesquisa, sendo acrescido de 
Comunicação, territorialidades e vulnerabilidades.
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programação. Agradecemos às professoras e aos professores que acei-
taram gentilmente mediar as mesas deste IV Colóquio. 

O nosso agradecimento especial, e outra vez mais, à Professora Titular 
da Universidade Federal de Minas Gerais, Maria Aparecida Moura, que 
mediou a mesa de abertura do Ainda assim nos levantamos: IV Colóquio 
Discente Diálogos e Convergências, e ao Professor Emérito da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, Muniz Sodré, que gentilmente aceitou o 
nosso pedido para compor a primeira mesa de trabalho daqueles cinco 
dias de encontro. 

Coordenação
Ainda assim nos levantamos: 
IV Colóquio Discente Diálogos e Convergências

Carla Italiano, Gracila Vilaça e Rafael Francisco.



Comunicação e Sociabilidade

I





Capítulo 1

Onde cabe o carnaval?
Amanda dos Santos Rodrigues

Introdução

O Carnaval de Belo Horizonte vem sendo historicamente construído 
como sinônimo de festa, alegria e espontaneidade, mas também de 
tumulto, de confusão. No entanto, quando se trata da ação de organizar 
a festa, são acionados argumentos que inserem o Carnaval no campo da 
ordem, do planejado, do estratégico, do previsível.

Diante deste antagonismo presente na concepção da festa, refletir 
sobre as articulações e sentidos atribuídos às interações entre sujeitos 
e organizações, a partir dos processos comunicativos que enfeixam o 
Carnaval em seu âmbito territorial, pareceu um movimento interessante 
para este capítulo.

Ademais, as cidades têm seus espaços públicos em constante disputa, 
apropriados (de modo concreto ou simbólico) de diferentes maneiras. 
Durante o Carnaval, os territórios citadinos são ocupados intensamente 
pela população e seus visitantes, e também tensamente, com inúmeros 
conflitos aparentes. As disputas de sentido em torno do território durante 
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o Carnaval, portanto, permitiram não somente refletir sobre quanto os 
espaços moldam as experiências e narrativas em torno do evento, mas 
também sobre como os conflitos são delineados entre fronteiras sensí-
veis às territorialidades.  

Apesar de uma percepção amplamente disseminada de que o 
Carnaval de BH surgiu apenas na última década, de acordo com estudos 
de pesquisadores como Carvalho e outros (2017), a festa foi concebida 
na época da fundação da capital mineira e é interessante notar aspectos 
sobre a sua origem histórica e suas trajetórias para entender como se 
deu a construção simbólica deste evento ao longo dos anos e como a 
resistência de grupos e as disputas, principalmente territoriais, se dão 
historicamente. 

Segundo os pesquisadores, os operários que estavam construindo 
a nova capital mineira desistiram de ir para casa durante a folga do 
feriado do Carnaval e resolveram desfilar atrás de carroças da região 
da Praça da Liberdade até a Avenida Afonso Pena (BARRETO, 1929, 
apud CARVALHO et. al, 2017, p. 4), locais já prestigiados desde aquela 
época. Em relatórios do Chefe da Polícia de BH, registrados por Pereira 
Filho (2006), a cidade, ainda em seus primeiros anos, já contabilizava 
cerca de cinco mil foliões pelas ruas durante o Carnaval e desde aquela 
época argumentava-se que as ruas da cidade moderna não poderiam 
ser ocupadas desordenadamente pelos “anônimos e perigosos foliões” 
(FILHO, 2006, p. 150).

Ainda no final do século XIX, segundo a referida pesquisa, era 
possível perceber o quanto a ideia de progresso industrial e da moder-
nização era valorizada entre grupos mais elitizados. A ciência, as noções 
de higienismo, de disciplina e de funcionalidade dos espaços urbanos 
eram elementos fundamentais quando se idealizavam novas cidades 
naquela época. A nova capital de Minas Gerais, portanto, foi pensada 
com base nesses preceitos e implantada em local geográfico cuja popu-
lação local, segundo Dias (2015), foi repelida para ser ocupada pelos 
novos moradores. Construída em aproximadamente dois anos, Belo 
Horizonte foi dividida em três grandes zonas de influência (urbana, 
suburbana e agrícola) e essa divisão deu início a um desenvolvimento 
desigual na cidade, conforme Dias (2015). Enquanto grande parte da 
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população vivia na periferia, local em que o custo de vida era mais baixo 
e onde havia menos infraestrutura, pessoas mais influentes e com alto 
poder aquisitivo viviam na parte central da cidade. 

Os espaços públicos belo-horizontinos foram concebidos como 
locais de passagem e de pouca convivência entre seus habitantes. A 
cidade, de modo geral, foi planejada para ser adequada à livre circu-
lação de automóveis. As praças públicas, por exemplo, eram poucas e 
vistas apenas como ponto de convergência das vias. Quando havia uma 
ocupação desses espaços, como durante a realização de eventos, logo 
algumas regras eram concebidas para regular aquela manifestação. 
Embora eventos como o Carnaval fossem carregados de regras e impo-
sições, ainda assim a população conseguiu recorrer aos espaços urbanos 
enquanto lugar do convívio público. 

Pereira Filho (2006) aponta que a camada mais nobre da sociedade via 
o Carnaval como uma oportunidade para realizar uma festa que aproxi-
mava a cidade dos festejos europeus, com luxo e ostentação nas apresen-
tações públicas. Eram valorizados, por exemplo, os préstitos realizados 
nas vias urbanas pelos clubes de Carnaval, com carros ornamentados 
e trajetos escolhidos de modo a conseguir garantir a visibilidade deles 
pelos “nobres habitantes”. Esta parcela da população, no entanto, tinha 
grande receio quanto à ocupação desordenada e despretensiosa dos 
locais públicos por parte da população mais humilde e tentava impor a 
esses foliões os espaços da periferia ou os lugares tidos como “do baixo 
centro”. 

Ao longo dos 123 anos de história da capital mineira o Carnaval belo-
-horizontino sempre esteve presente, mas o interesse do poder público 
em realizar a festa oscilou bastante. 

Na década de 1930, por exemplo, somente as escolas de samba e os 
blocos caricatos foram os responsáveis por manter viva a folia.  Já na 
década de 1980, com os trios elétricos ocupando as avenidas, o número 
de participantes aumentou significativamente (CARVALHO et. al, 2017, 
p. 5), assim como a importância simbólica do evento. Ao final da década 
de 1980 e início de 1990, porém, o Carnaval veio perdendo relevância 
na cidade: em 1989 não houve desfile, e em 1990 foi o último desfile das 
escolas de samba e blocos caricatos na Av. Afonso Pena, ano que passou 
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a ter em sua programação o desfile da Banda Mole (no pré-Carnaval),os 
bailes privados que aconteciam (desde a década de 1940) nos salões dos 
clubes recreativos e as comemorações dos bailes populares promovidos 
pelas administrações regionais da cidade, conhecidos como “bailes do 
povão”.  

Em 2003, depois que o então prefeito Fernando Pimentel cancelou 
todas as manifestações promovidas pelo município (visto que o valor 
que seria utilizado no Carnaval daquele ano seria destinado às vítimas 
das enchentes que aconteceram na capital no mesmo período), o 
Carnaval decaiu ao ponto de ser considerado como parado e morto. 
“Assim começou-se a ideia de que Belo Horizonte nunca teve Carnaval 
e o feriado era uma data em que os belo-horizontinos viajavam para 
outras cidades e estados” (CARVALHO et. al, 2017, p. 6). No entanto, a 
retomada dos blocos de rua na capital mineira já estava sendo timida-
mente ensaiada a partir dos anos 2000. 

Interessante destacar que de 2004 a 2010 os desfiles oficiais do 
Carnaval da cidade aconteceram na Via 240, avenida periférica locali-
zada na regional norte de Belo Horizonte demonstrando certa margi-
nalização do Carnaval neste período. Distante das principais avenidas, 
de difícil acesso por grande parte da população e sem muita estrutura, 
o Carnaval deste período praticamente não contava com o apoio gover-
namental. 

O ano de 2009, então, se destaca deste apanhado histórico do Carnaval 
belo-horizontino e marca o início de um movimento que incentivou a 
ocupação das ruas da cidade pelos moradores, dando outro sentido ao 
Carnaval. De acordo com Frankiw de Andrade (2017), as singularidades 
do cenário político e cultural da cidade mudaram o modo como alguns 
dos blocos Carnavalescos da cidade compreendiam a apropriação do 
espaço urbano, recuperando dimensões políticas do evento e revestindo 
as manifestações Carnavalescas com contestação urbana explícita.

Em dezembro de 2009 o então prefeito da cidade, Márcio Lacerda, 
publicou um decreto que restringia a realização de eventos de qualquer 
natureza na Praça da Estação usando como justificativa de preservação do 
local e da segurança de seus usuários, porém o local havia sido reformado 
em 2004 para garantir manifestações culturais com grandes aglomera-
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ções. Este decreto provocou reação de alguns grupos da cidade devido à 
importância do local e da imposição municipal de proibir eventos sem 
participação popular nesta decisão. Movimento que foi ganhando força 
ao longo dos anos e relaciona-se a vários outros da época (como aqueles 
ligados ao direito à cidade, o fortalecimento das redes sociais, os movi-
mentos anti-globalização, entre outros) (CANUTO, 2016).

Os movimentos de ocupação da cidade, portanto, vieram de encontro 
ao posicionamento do município de proibir a realização de eventos em 
um local tão simbólico para a cidade. Apesar de poucos meses depois 
ter sido revogado, o decreto contribuiu para a criação em 2010 do movi-
mento Praia da Estação, que começou a ser articulado pela internet e 
uniu grupos com trajes de banho em uma espécie de intervenção urbana 
performática (CUNHA; DA SILVA, 2016; DIAS, 2015; GONZAGA, 
2017), transformando a praça em praia. A reivindicação pelo direito à 
cidade acabou originando blocos de rua em fevereiro do mesmo ano, 
dando cara ao Carnaval de 2010.

Interessante notar que apesar de o “renascimento” do Carnaval de 
Belo Horizonte ter sido protagonizado por jovens de classe média da 
cidade visibilizando a necessidade de ocupação dos espaços públicos 
(DIAS, 2015) e de participação popular nos processos de decisão 
governamental, não se deve afirmar que exista uma homogeneidade de 
pautas e ideologias em torno dele. A diversidade que marca a festa (não 
somente de pautas, mas de blocos, de motivações para festa) mostra o 
quanto o Carnaval é múltiplo e divergente. Há blocos tradicionais que se 
formaram, por exemplo, apenas por questões de proximidade territorial, 
outros por ideologias afins. Isso revela a multiplicidade de maneiras de 
se fazer o Carnaval de Belo Horizonte. 

Cenário de conflito e negociação

Barbara Ehrenreich (2010) citada por Canuto (2016) faz uma 
discussão de como um evento, pesquisado no contexto dos povos primi-
tivos e da civilização antiga grega, pode produzir novas formas políticas 
e de sociabilidade. Em seus estudos ela identificou que as festividades 
tinham como efeito a anulação de determinadas organizações hierár-
quicas sociais. Além disso, ela aponta que “novas identidades e formas 
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de experimentar a cidade eram produzidas por meio das fantasias e das 
brincadeiras, como os rituais de inversão; novos sentimentos de perten-
cimento e coletividades eram inventados” (CANUTO, 2016, p. 487).

Outra característica que nos leva a reflexões interessantes sobre os 
eventos diz respeito à leitura da festa como uma forma comunitária de 
existência. Agamben (2015) citado por Canuto (2016, p. 489) refletindo 
sobre a biopolítica moderna, assinala que ela é sustentada pelo prin-
cípio segundo o qual “onde há vida nua, o povo deverá ser”; acrescen-
tando que a forma inversa também vale, visto que “onde há um povo, ali 
haverá vida nua”. Ainda, acrescenta que o projeto democrático-capita-
lista de eliminar as classes pobres, por meio do desenvolvimento, não só 
reproduz no seu interior o povo dos excluídos, mas transforma em vida 
nua. Para ele, é para o povo dos excluídos que a festa também existe, 
permitindo sua existência e resistência. A festa, portanto, aparece como 
um elemento que produz novas formas políticas de resistência e socia-
bilidade.

A ideia de refletir sobre o Carnaval por meio da constituição de cenas 
de negociação e conflito tornou-se um elemento estruturante deste 
trabalho, pois faz aparecer as disputas, colocando em relação dinâmicas 
e o sentido em torno do evento.

A origem da retomada do Carnaval de BH, quando do posiciona-
mento do poder público sobre como deveria ser a ocupação dos espaços, 
fez com que grupos se questionassem sobre o sentido da festividade e de 
territórios propostos pela Prefeitura, se posicionando e reivindicando 
reconhecimento e direito a voz de maneiras mais variadas, inserindo a 
ocupação das ruas e avenidas da cidade como de interesse público e de 
direito de todos. 

Estes grupos, em sua maioria jovens de classe média, buscaram reco-
nhecimento via justificação pública. No entanto, é notório que a exis-
tência de atores que se julgam competentes para fazê-lo não é frequente 
porque é custoso e incerto o processo de desenvolvimento de habilidades 
comunicativas, expressivas e cognitivas que levam o sujeito a conseguir 
posicionar-se. Além disso, as estruturas (sejam elas institucionais, polí-
ticas, familiares, culturais) têm marcas de uma relação de poder, com 
assimetrias e inúmeras coerções. A construção de uma autonomia polí-



27ONDE CABE O CARNAVAL?

tica, portanto, requer interlocutores com capacidade e habilidade para 
negociar e dialogar. E que não precisam, necessariamente, concordar 
entre si (MARQUES, 2015). 

Refletimos, portanto, sobre os sentidos que diferentes agentes sociais 
atribuíram à ação de organizar o Carnaval de Belo Horizonte, em seu 
âmbito territorial, cientes das relações de poder e das dificuldades de 
justificação pública de grupos historicamente invisibilizados. 

Neste capítulo partimos da compreensão crítica da comunicação 
pública no que se refere às noções de esfera pública e deliberação. Anco-
rados em Rancière (1996) e em Ângela Marques e Rennan Mafra (2014), 
vamos buscar destacar justamente a relação de conflito como um espaço 
de trocas, e não como algo que deva ser reprimido ou abafado. Compre-
endemos que o conflito é próprio das disputas políticas e que existe uma 
separação pré-estabelecida entre aqueles que falam e têm posições de 
poder daqueles que não são nem considerados aptos a falarem. Como 
bem pontuado por Miguel (2014), a harmonia e a ausência da discórdia 
são traços comuns aos mitos e utopias, mas também característica 
fundante de distopias. Isto é, ao enaltecer o consenso forçado, há uma 
natural repressão da divergência, uma negação das disputas, dos inte-
resses conflitantes e da existência de diferentes visões de mundo que, 
mesmo ocultas, sempre existirão. 

Portanto, ao colocar o conflito em evidência tentamos compreender 
as disputas do Carnaval de Belo Horizonte na perspectiva territorial, 
afinal, a cena de conflito é o local onde os agentes surgem diante do 
problema, se inscrevem, argumentam ou simplesmente alteram uma 
percepção de mundo (MARQUES; MAFRA, 2014).

Território em disputa

A atribuição de sentidos pode ser constituída por um amplo conjunto 
de variáveis (a cultural, a social, por experiências, conhecimentos 
adquiridos, entre outros) e é acionada pelos interlocutores durante os 
processos comunicacionais. Essa diferente constituição de sentidos, 
descritos aqui algumas vezes como disputas, não assume sentido nega-
tivo, mas considera a relação que se estabelece entre os sentidos de 
mundo que os interlocutores construíram. 
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A ideia principal da análise de uma cena de conflito territorial, 
portanto, foi tentar perceber o ponto de vista de alguns dos sujeitos que 
se sentem mobilizados pela ideia de organizar o Carnaval. No entanto, 
ressalta-se que o objeto foi analisado por meio de uma observação subje-
tiva, que permitiu a construção da cena e a identificação das disputas 
que marcam a construção de sentidos do Carnaval de Belo Horizonte. 
Este pareceu um movimento interessante devido ao vínculo institu-
cional desta pesquisadora com a Prefeitura de Belo Horizonte, atuando 
no Carnaval por meio do Centro Integrado de Operações de Belo Hori-
zonte1.

Analisando os registros jornalísticos, entrevistando organizadores 
dos blocos e pesquisando diferentes textualidades do poder público 
foi possível perceber que, de modo geral, o Carnaval é percebido como 
evento que deve ser, primordialmente, organizado pela Prefeitura 
de Belo Horizonte. Ainda que haja festas e desfiles de blocos que não 
estão na programação oficial do Carnaval, boa parte dos agentes envol-
vidos acolhe a ideia da organização municipal. O próprio município se 
mobiliza para garantir essa melhor estruturação e o monitoramento do 
evento e se insere na cena de conflito e negociação como propositora, 
como organizadora do Carnaval (embora em seu discurso ela se coloque 
também em um papel de viabilizadora do evento). A Prefeitura define 
programação, atrações, marcas e projetos de incentivo. 

O planejamento do Carnaval é embasado em seu espaço geográfico 
e isso suscita discussões relevantes. Firmino (2017), citando Joe Painter 
(2010), afirma que o território é uma das condições para o exercício do 
poder e “é definido por uma porção do espaço onde coexistem diversos 
grupos sociais que compartilham regras, aceitam a existência de insti-
tuições e reconhecem o interno e o externo delimitado por fronteiras 
negociadas” (FIRMINO, 2017, p 26).

1. Funcionando 24 horas por dia, nos sete dias da semana, o Centro Integrado reúne serviços 
públicos para realizar a gestão integrada e inteligente de problemas públicos de segurança 
e desordem pública, fiscalização, mobilidade, serviços urbanos, defesa civil, emergências 
em saúde, dentre outros. Atua não só no cotidiano da cidade, realizando o monitoramento 
constante a agindo tanto na prevenção de problemas, como na rápida resolução deles, mas 
também durante grandes eventos e situações de crise, no planejamento e efetivação de 
planos de contingência operacionais.
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Pode-se dizer que, de certo modo, este é um dos motivos da insis-
tência da Prefeitura no cadastramento de blocos. Em determinados 
territórios da cidade, e conforme o público estimado, haverá uma nego-
ciação entre o município e organizadores dos blocos sobre possível 
mudança no trajeto ou no horário do desfile. Entre as justificativas para 
a negociação está o fato de que alguns espaços são de difícil acesso, ou 
não foram planejados para receber determinada quantidade de foliões, 
ou apresenta algum risco para a população ou, ainda, há casos, por 
exemplo, de moradores da região que não concordam com a festa, sendo 
necessárias negociações para coexistência pacífica de grupos com inte-
resses opostos. Isto é, “o conceito de território assume uma intenção de 
controlar certas porções do espaço (delimitadas por fronteiras físicas ou 
imaginárias) sobre as quais valores culturais específicos são negociados 
ou impostos” (FIRMINO, 2017, p 27).

Todo o planejamento do Carnaval é georreferenciado em plataforma 
integrada que otimiza a execução e coordenação de ações preventivas 
e corretivas do evento. “As possibilidades de controle oferecidas pelas 
TICs e tecnologias inteligentes criam o que pode ser considerada a 
segunda camada territorial, digitalmente constituída, baseada na apre-
ensão, codificação e gestão de dados e informações” (FIRMINO, 2017, 
p 27).

Esse controle é desejado pela Prefeitura de Belo Horizonte, mas é 
tido como fundamental pela Polícia Militar de Minas Gerais, uma das 
instituições com participação evidenciada no planejamento operacional 
do evento. Além de participar de reuniões organizadas pela Prefeitura, 
a Polícia Militar costuma convidar os blocos para discutir trajetos e, 
principalmente, os horários de encerramento do desfile. Há uma prefe-
rência pela realização dos cortejos em locais onde pode ser realizado o 
monitoramento por câmeras e com o quantitativo de agentes adequados 
à dimensão do bloco. Para a instituição, o imprevisto não só deve ser 
evitado como abolido. Qualquer alteração daquilo que foi programado 
costuma gerar embates entre os grupos. Portanto, tanto o território 
ocupado pelo evento quanto a possibilidade de enxergar esse território 
parecem relevantes no Carnaval, especialmente para o poder público. 
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Outra característica que ganha contornos fortes durante os eventos é 
a divisão da cidade entre região central e não-central, pois há um inte-
resse do poder público em monitorar mais o centro da cidade. No ano 
de 2019, por exemplo, embora 58% dos blocos tenham desfilado fora da 
região central2, é nela onde está localizada a maior parte das câmeras de 
segurança e trânsito da cidade e onde há a maior parte das ocorrências 
tratadas pelo poder público durante o evento3. Percebe-se, também, que 
a descentralização do Carnaval tem sido uma tendência adotada pelos 
blocos de rua nos últimos anos, visto que alguns deles que desfilaram na 
região central passaram a fazê-lo em regiões não-centrais. 

Este movimento de saída dos blocos do centro da cidade remete 
ao processo histórico do planejamento da funcionalidade da cidade, 
quando a população local foi repelida e o município  dividido em 
zonas de influência que valorizava o desfile de carros ornamentados em 
avenidas nobres e afugentava os foliões para a periferia e para o “baixo 
centro”. 

Remete, também, ao momento histórico quando parte da região 
central foi revitalizada e embelezada, dando novos significados às praças 
e espaços públicos, alterando não somente a paisagem, mas também o 
perfil daqueles que utilizam a região. O Carnaval de BH, quando da reto-
mada, estava localizado na região central e ocupar o centro da cidade 
pareceu um movimento importante para os blocos de rua. Afinal, em 
2010 foi escolhido um espaço que podia ser visto e compartilhado por 
qualquer um. Ocupar a região revitalizada e enobrecida significava que 
o centro da cidade pertencia a todos os moradores. Além disso, havia 
também o discurso assumido por alguns blocos de rua de dar valor para 
áreas que não foram revitalizadas e estavam degradadas e abandonadas 
pelo poder público, especialmente aquelas do chamado baixo centro da 
cidade.

No entanto, ficar no centro da cidade ao longo dos anos revelava o 
quanto o Carnaval podia ser excludente com a população periférica que 

2. Segundo relatório do Carnaval 2019, produzido e cedido pela Belotur.

3. Segundo relatório do Centro Integrado sobre ocorrências tratadas no local em 2019.
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viu o centro enobrecer e ganhar ainda mais visibilidade, então a festa se 
direcionou para outras regiões. 

Deixar o centro da cidade, portanto, pode representar acato a uma 
orientação, mas também representa um movimento de resistência, de 
ocupação de locais improváveis de serem ocupados. Caminhar para 
vilas e favelas, por exemplo, propõe uma legibilidade singular para o 
Carnaval, uma certa reorganização da festa, e diz de um território que 
é menosprezado e negligenciado pelo poder público, e menos dispu-
tado e monitorado. Caminhar para a periferia também aponta para um 
modo de perceber a cidade e de se deixar afetar diante das experiências 
que ela proporciona. Esta é a perspectiva partilhada por integrantes do 
bloco Tico Tico Serra Copo, por exemplo, que desfilam em regiões fora 
do eixo centro-sul. Eles optam, ainda, por dar visibilidade às regiões 
invisibilizadas, carentes de estrutura e investimentos, e fornecem outras 
formas de experiências aos foliões. Em 2018, a reportagem do Estado de 
Minas destacou o ineditismo do trajeto do bloco: passar por um viaduto. 
“Mantendo a tradição de a cada ano passar por um local diferente da 
capital mineira, o grupo tenta oferecer experiências inusitadas de explo-
ração do espaço urbano aos foliões” (DURÃES, 2018). A reportagem 
ressalta, ainda, que o trajeto foi escolhido “após longa negociação com o 
Corpo de Bombeiros”, indicando alguns dos conflitos e negociações que 
envolvem essas escolhas. 

Interessante notar, portanto, que este caminhar dos foliões do bairro 
para o centro ou do centro para o bairro giram em torno do afeto; são 
afetos em movimento. O afeto é entendido neste capítulo como sinô-
nimo de afetar, inquietar, tocar. A realização do evento em determinados 
locais atinge os moradores e foliões de diferentes maneiras, revelando o 
desejo desses agentes de fazer valer o direito à cidade. Direito este que 
vai além dos serviços básicos como moradia, saneamento e saúde, mas o 
direito de transitar e o direito de mudar a cidade. 

Durante o Carnaval, a rua que até então era apenas lugar de passagem, 
de trânsito rápido e sem oportunidade para a contemplação (como foi 
planejada em sua fundação), passa a ser palco da festa e motivo de 
vínculos afetivos com a cidade. Portanto, o desejo de transitar por ela, 
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seja por meio do transporte individual, público ou caminhando, também 
é assunto fortemente acionado durante o Carnaval. 

Não é à toa que são inúmeras as reportagens que tratam dos problemas 
relacionados à mobilidade durante o evento, em especial sobre a mobili-
dade da região centro-sul. Em 2019, por exemplo, a BHTRANS foi dura-
mente criticada pelo fechamento de vias do centro da cidade, criando 
os chamados “bolsões” para evitar que motoristas e transeuntes fossem 
surpreendidos pela passagem de blocos. Essas interdições duraram todo 
o período do Carnaval e criaram uma espécie de arena para shows ao 
ar livre, local onde o espaço público seria destinado apenas ao evento 
e seus desdobramentos. No entanto, essa solução fez com que alguns 
moradores se sentissem ilhados, sem seu direito de ir e vir respeitados 
e incomodados com a imposição de realização de fechamento da via 
para o evento. A proposta desagradou moradores da região e também 
motoristas que ficaram sem saber onde seria permitida a utilização de 
seus veículos particulares. A coexistência pacífica de blocos e mora-
dores na região centro-sul, portanto, requer uma negociação constante, 
transformando aspectos como a sujeira nas ruas, bem como a urina nos 
muros, em marcas fortes deste desacordo. Percebe-se, portanto, que a 
região central da cidade, diferente das outras, é a arena mais clara de 
disputas, mas com fronteiras negociadas por grupos que detém o poder. 
Aqueles que podem ocupar determinadas vias e interromper o fluxo 
normal delas, ou mesmo aqueles que impedem a ocupação dos espaços 
públicos, são determinados nas relações e por meio dessas disputas de 
poder. 

Considerações finais

Desde a fundação da cidade até os dias atuais há uma forte relação 
entre a ocupação do espaço das ruas e o surgimento do movimento do 
indivíduo emancipado que resiste. “No Carnaval, o que é latente vem 
à tona revelando novos significantes e significados. Daí a importância 
do espaço da festa, capaz de revelar sociabilidades que, inicialmente, 
passam desapercebidas na rotina, mas acabam sendo integradas por ela” 
(VELLOSO, 2004, apud PEREIRA FILHO, 2006, p. 53). 
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Nas ruas, argumentam Mendonça, Moriceau e Paes (2015), as perfor-
mances sociais e estéticas não são reguladas. A falta de hierarquização 
permite que manifestações variadas entrem em cena. A cidade, espe-
cialmente durante o Carnaval, reinventa os espaços urbanos (seja na 
época de sua fundação ou presentemente), conformando uma categoria 
de cidade que não obedece às lógicas excludentes dos traçados da capital 
nem da estetização das atividades econômicas, culturais e da organi-
zação do município. O Carnaval, portanto, representa uma contraordem 
em relação à disciplina e organização do espaço público. 

Constata-se, portanto, que o conflito que se dá em torno da organi-
zação do território Carnavalesco foi historicamente construído e ainda 
hoje orienta as experiências e os argumentos dos públicos durante o 
evento. Em meio às relações antagônicas e disputas de poder, diversos 
públicos se apresentam e se posicionam como detentores do direito à 
voz e ao veto. Esta discordância torna-se mais visível durante o evento 
e, ainda que haja um movimento de parte do poder público para o esta-
belecimento de um consenso, percebe-se que é na ação de discordar 
que algumas características da festa, como a resistência e a subversão, 
ganham mais força. Nos territórios, os sentidos que giram em torno da 
organização do evento dizem não apenas de lugares que tornam possí-
veis uma maior ou uma menor visibilidade dos desfiles e pautas que os 
grupos carregam, mas diz também de uma disputa de classes e ideo-
logia, de quem deve ceder o espaço para ser ocupado e ressignificado 
pelo outro.
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Capítulo 2

A urgência de uma perspectiva 
interseccional a partir do estudo crítico 
de videoclipes de hip-hop
Natália Martins Amaro

Introdução

O estabelecimento da modernidade marcou a transformação dos 
caminhos feitos pelos significados sobre indivíduo, raça e humanidade. 
A atribuição de significados a figuras que correspondiam às metamorfo-
seadas categorias de raça e gênero e as consequências dessa associação 
são parte do projeto capitalista – também em constante metamorfose. 
A compreensão das novas identidades permite à pesquisa o atraves-
samento – não entendido como um cruzamento de retas, mas mean-
dros – de temporalidades: há movimento e encontro entre a minha vida 
pessoal, a investigação de pesquisa e a predisposição de realidades (o 
social) a partir da minha classificação racial e de gênero: negra. Abril 
(2007) concorda com a complexidade desses efeitos dos textos: “não são 
lineares ou unilaterais, mas extraordinariamente complexos e mediados 
pelas mudanças econômicas, políticas e institucionais das sociedades” 
(p. 23, tradução da autora). A professora Kimberlé Crenshaw (1989) 
também reconhece, sob o conceito de interseccionalidade, como 
aspectos sociais e estruturas de dominação transformam a experiência 
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de mulheres negras e dos outros integrantes das identidades discrimi-
nadas. A partir de elementos relacionados a “raça, classe, gênero, idade, 
etnicidade, religião, sexualidade e capacidade” (COLLINS, 2012, p. 
446), a experiência e a realidade dos indivíduos foram alteradas com a 
marcação do sistema capitalista, em inaugural estrutura global e simbó-
lica. A perspectiva interseccional e a análise crítica dos textos visuais 
consideram o 

estudo das formas simbólicas, que são ações, objetos e expressões de 
diversos tipos, em relação com os contextos e processos historica-
mente específicos e estruturados socialmente nos quais, e por meio 
dos quais, se produzem, transmitem e recebem tais formas simbólicas 
(ABRIL, 2007, p. 27).

A escrita deste capítulo averigua como as associações feitas entre 
gênero e racialidade no movimento hip-hop com “uma multidão de 
condições, em distintos níveis da atividade social, cujo desenvolvi-
mento histórico não é necessariamente uniforme” (ABRIL, 2007, p. 
89, tradução da autora) e, ao mesmo tempo, são “condição constitu-
tiva de sua existência” (RIBEIRO; MARTINS; ANTUNES, 2017, p. 4). 
Por muito tempo, pela exclusão de integrantes de grupos racializados 
e mulheres do ambiente acadêmico, o estudo da sociedade e de suas 
relações intrínsecas obedeceu a perspectivas que tomavam a classifi-
cação racial como a conhecemos como algo natural. O sociólogo Muniz 
Sodré (2018) caracteriza tal postura como um gesto intencional: “a cor 
clara é, desde o nascimento, uma vantagem patrimonial que, na ótica 
dos beneficiários, não deve ser deslocada. Para o senso comum predo-
minante, por que mexer com o que se eterniza como natureza?” (p. 15). 
Sendo assim, a perspectiva interseccional captura “o modo como estru-
turas prevalecentes de dominação moldam vários discursos de resis-
tência” (CRENSHAW, 1991, p. 1243, tradução da autora), entre eles, os 
discursos do hip-hop. 

Palavras, pessoas e identidades

A inauguração do sistema capital global marcou um arranjo inédito 
de sentidos, palavras, mercados, pessoas e lugares, com transações 
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comerciais e interpessoais que ultrapassaram os limites marítimos 
entre os ainda-não-países europeus e a ainda-não-América, em um 
movimento conhecido como modernidade. Parte do fundamento deste 
aparelho global é a transformação dos sentidos entre as palavras (textos) 
e aqueles que nomeia, “exercendo o controle taxonômico sobre a dife-
rença, criando vários tipos de espetáculos internacionais para domes-
ticar a diferença” (APPADURAI, 2011, p. 39, tradução da autora). A 
violência colonial está na inversão daquilo que uma pessoa é para o que 
esta pode ser útil para o mercado. Sua identidade é transformada em 
máquina de trabalho forçado ou desvalorizado, em uma condenação 
que antecipa o nascimento: filhos de pessoas escravizadas já nascem 
propriedades de outras pessoas que não são seus pais. Assim como as 
formas de dominação, as maneiras de condenação também foram alte-
radas com a decaída do projeto político e institucional da colonização 
no país: 

A abolição incidiu sobre a relação, e não sobre o vínculo. Para as elites 
dirigentes, era preciso ter um perfil identitário com alguma valoriza-
ção frente à Europa e, ao mesmo tempo, manter nos lugares domina-
dos os índios e os negros. Sobre os últimos, existencialmente muito 
próximos, recaiu a barreira do racismo (SODRÉ, 2018, p. 14).

O “espetáculo internacional” que interessa a este trabalho é a criação 
do conceito “raça” para classificar diferentes seres humanos a partir da 
“relação racial, quer dizer, a relação social atravessada pelo imaginário 
de raça, ancorado em diferenças de gradação da cor da pele.” (SODRÉ, 
2018, p. 11). Para Achile Mbembe (2018), no contexto atual de relações 
raciais e de colonialidade, o reforço da diferença é promovido de maneira 
violenta e em constante atualização: “as formas de ocupação se meta-
morfoseiam, com a sua quota de tortura, de Campos Delta, de prisões 
secretas, de combinação de militarismo, contrainsurreição e pilhagem 
remota de recursos” (p. 294). A categoria racial participa também como 
característica das categorias de gênero: mulher negra, mulher indígena, 
mulher oriental, mulher europeia. A categorização ultrapassa, de novo, 
a nomenclatura e representa pressupostos simbólicos que transformam 
a vida pessoal, familiar, de trabalho e emocional de mulheres e, conse-
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quentemente, de homens e as outras possíveis identidades de gênero, 
que, muitas vezes, não recebem nomes. 

Em contraposição às articulações violentas de estar no mundo, a 
arte foi uma das maneiras pelas quais grupos marginalizados manti-
veram um registro histórico – entendido aqui como uma manifestação 
textual compartilhada – das próprias identidades. Em uma metamor-
foseada forma de resistência artística, o hip-hop é uma nova forma de 
registro (verbal, visual, musical, oral, estético) promovido também pelas 
próprias pessoas – homens e mulheres – negras. Ao recuperar a proposta 
de Gonzalo Abril (2018): “é preciso pensar as formas de orquestração 
que conformam as tramas da ação coletiva, as confluências e divergên-
cias de vozes, falas, corpos, expressões e formas de constituir e habitar o 
espaço” (p. 14). Os elementos articulados pelo e no movimento hip-hop 
– movimento cultural e, portanto, social – são marcados por discursos 
de resistência e também pela violência e, em especial, a misoginia. A 
partir de sua estreia nas décadas 70 e 80, o movimento artístico-político 
contou com imagens de mulheres (principalmente negras) em situações 
de nudez, quase exclusivamente pornográfica, em seus produtos: video-
clipes, capas de discos e letras. Sobre o assunto, bell hooks (1994) elabora: 
“os modos sexistas, misóginos e patriarcais de pensar e se comportar 
glorificados no rap gangsta são um reflexo de valores vigentes na nossa 
sociedade, valores criados e sustentados pelo patriarcado  supremacista 
branco capitalista” (p. 1).

Sistemas de poder se intersectam e co-produzem um ao outro resul-
tando em realidades materiais desiguais, as distintivas experiências 
sociais que as caracterizam, e sistemas de crenças que se intersectam 
e constroem e legitimam esses arranjos sociais (COLLINS, 2012, p. 
455, tradução nossa).

Hip-hop, sexo e mulheres

Um dos braços da Black music nos EUA na década de 1970, os 
quatro elementos simbólicos do hip-hop – DJs, MCs (ou mestre de 
cerimônia), Bboys/Bgirls e Graffiti – criaram uma comunidade de 
arte visual, música, dança e mercadorias. O novo movimento reunia: 
a música, produzida pelos DJs, ou disc jockeys (em referência à técnica 
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de manipulação dos discos); as letras, na forma do rap, forma curta 
de rythm and poetry – ritmo e poesia, em inglês – feito pelos MCs ou 
rappers; a dança break – ou dança de rua – homens que dançam break 
são chamados b-boys e mulheres, b-girls; e a arte visual promovida em 
intervenções com tinta – spray – no ambiente urbano: o graffiti. A sua 
formação contou com a condução de músicos e artistas negros e/ou de 
origem latina e caribenha – majoritariamente homens. Há diferentes 
versões sobre a origem do hip-hop, entretanto a maioria concorda que 
os primeiros registros surgiram no bairro periférico do Bronx, em Nova 
Iorque (EUA), em festas promovidas por pioneiros disc jockeys, como 
DJ Kool Herc, de origem jamaicana1. A novidade estava na manipulação 
inédita de discos de vinil – de música soul a afrobeat – e na alternativa 
de lazer, arte e resistência para os jovens negros, latinos e imigrantes 
da periferia nos projects, versões estadunidenses de favelas (espaços de 
moradia precária).

No Brasil, o movimento é abraçado pelas cidades e metrôs na década 
de 1980 com a promoção das primeiras rodas de break dance ou dança 
de rua. O movimento hip hop de Belo Horizonte, interesse desta pesqui-
sadora, é iniciado na Praça da Savassi, em 1984, com a promoção da 
primeira roda de dança na (e de) rua pelos artistas Mc Pelé, Cromado, 
Eduardo Sô, Charlinho e Claudinho2. Nos dois países, a origem do hip 
hop é protagonizada por homens. Entretanto há um sem-número de 
mulheres que, na contramão, ocuparam os palcos, as mesas de som, 
as produções musicais e executivas do hip-hop. Na capital mineira, a 
presença feminina ganha números reconhecíveis no final dos anos 1990 
e início dos anos 2000, em um movimento marcado por diferentes desa-
fios e poucas representantes nos grupos de MCs, dança ou graffiti. A 
dissertação de Camila Said (2007) realizou estudo e uma série de entre-
vistas com rappers pioneiras da cidade que revelaram como mulheres 
“desempenham um papel secundário, não participando das composi-
ções musicais e atuando apenas como backing vocais (p. 76)”. O contato 

1. Disponível em: https://docs.google.com/document/d/1Gbch0saGKQPI_9nkIriWGDA
VX6umjieyoBwI929mj_g/edit. Acesso em 14 fev. de 2021.

2. Disponível em: https://www.obeltrano.com.br/portfolio/tres-decadas-de-hip-hop-em-
bh/. Acesso em: 4 jan. de 2021.
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com a misoginia também é marca da experiência de artistas na década 
de 2010. Em 2014, a MC Clara Lima (com 14 anos) participou de uma 
batalha de rima e contou que tinha “um menino me chamando de 
piranha, dizendo que era meu cafetão. A plateia, com muitos homens, 
aplaudiu e ele venceu o duelo. Mas não me acanhei, respondi o cara”3.

As maneiras minuciosas – e, ao mesmo tempo, agressivas – que 
os sentidos atravessados pelos aspectos de gênero, raça e sexualidade 
são articulados e articulam as experiências de pessoas da vida real são 
modos de perceber a fundação e a metamorfose das relações sociais. As 
imagens de mulheres negras em videoclipes do hip-hop são o ponto de 
partida escolhido para ilustrar como as dinâmicas de poder (e violência) 
participam da apresentação e da representação feminina no movimento. 
A circulação comum de imagens de mulheres em situações de nudez, 
quase exclusivamente pornográfica, foi e é promovida por diferentes 
artistas e em outros produtos, como capas de álbuns e na realização de 
shows. O problema não é estar pelada: a nudez serve à própria nudez e 
não interessa – para esses produtos – quem é aquela mulher, apenas a 
sexualização é aproveitada. A apresentação do corpo – ou partes deste 
– nos videoclipes é feita, comumente, com cortes dos seios, tronco, 
quadril e nádegas (muitas vezes, sem rosto). A dança é uma parte cons-
tituinte do hip-hop: mulheres nos clipes feitos e cantados por homens 
são convidadas para dançar, mas pouco interessa da bailarina. A dança 
twerk é recorrente nas imagens e enfatiza o movimento dos quadris e 
nádegas, exclusivamente, de mulheres. As modelos e bailarinas vestem 
biquínis (em diferentes tecidos e cores) e são filmadas normalmente em 
grupos que dançam e contracenam com um homem ou pequenos grupos 
(quase sempre, o rapper responsável pelo videoclipe e seus convidados). 
As consequências dessa circulação podem ser uma “forma com que 
padrões formados no cerne de uma sociedade plurirracial e patriarcal 
podem ser fatalmente excludentes e desestimuladores da autoestima de 
grupos historicamente oprimidos” (BERTH, 2018, p. 91). 

Em contrapartida ao cenário pouco convidativo, rappers, DJs, b-girls, 
dançarinas e grafiteiras conduziram trabalhos artísticos que contaram 

3. Entrevista disponível em: https://www.otempo.com.br/diversao/magazine/resposta-da-
liga-feminina-de-mcs-1.1032639. Acesso em: 23 fev. de 2021.
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com textos que recuperavam a autonomia sobre o próprio corpo, sobre 
a sexualidade e sobre a própria identidade – ser mulher no hip-hop. Em 
um movimento anunciado pelas letras de rap ou pela presença física, 
mulheres promovem um rearranjo do domínio sobre os discursos acerca 
do sexo, do erótico e da arte, em uma reorganização da agência sobre o 
próprio corpo e a apresentação compartilhada deste. As redes intersec-
cionais articuladas por um mesmo tema – a sexualidade – são permitidas 
pela natureza potente dos dispositivos: “novas urgências não atendidas 
pelo já estabelecido geram dinâmicas de experimentação e tentativa 
acelerando a parte inferencial até a construção de novos compartilha-
mentos mais ou menos estáveis” (MESSIAS, 2020, p. 23). Entre essas 
mulheres que produziram novas imagens urgentes, está a Fenda, grupo 
formado em 2019 por cinco artistas da região metropolitana de Belo 
Horizonte. A estreia das artistas DJ Kingdom, Iza Sabino, Laura Sette, 
Mayí e Paige acontece em novembro de 2019 para a abertura do show 
do rapper Criolo na capital mineira4. A primeira obra produzida pelas 
artistas é a música “Não Se Ofenda” e marca o movimento pouco inse-
guro frente a um cenário hostil e, ao contrário, revela-se desassombrado: 
“Não se ofenda se a FENDA tomar de assalto, mas só se contenta que nós 
somos foda, BH na cena trampando pra que todas vença”. O repertório 
das rappers é marcado pelos temas da liberdade, autoestima e auto-
nomia, em um movimento declarado pela DJ Kingdom em entrevista: 
“a liberdade de narrar contos onde nós podemos ser as dominantes e as 
tomadoras de decisão é muito importante”5.

No videoclipe de Manda Foto de Agora (2020), lançado em julho de 
2020 no Youtube6, as rappers assumem uma postura independente e 
decisiva sobre a própria sexualidade e o prazer sexual. O audiovisual 
conta com uma coleção de colagens, que incluem fotos tiradas pelas 
próprias artistas e diversas referências – muitas vezes, paródicas – 

4. Disponível em: https://www.itatiaia.com.br/noticia/observatorio-feminino-recebe-
integrantes-do-f. Acesso em: 14 de fev. de 2021.

5. Disponível em: https://www.jornaldorap.com.br/rap-nacional/fenda-lanca-manda-
foto-de-agora/. Acesso em: 9 de fev. de 2021.

6. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aALEFA4ZEas. Acesso em: 1º de 
mar. de 2021.
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visuais. A música é uma sátira ao pedido, muitas vezes feito por homens, 
do envio de nudes (fotos íntimas e sensuais). Não há uma apresentação 
da atividade sexual e da sensualidade a partir de uma perspectiva vulne-
rável, sempre à disposição de outro (como já visto, normalmente, à 
disposição de um homem). Há um movimento de autonomia sobre o 
erótico, aspecto transformado quando relacionado a mulheres: 

O erótico é frequentemente deturpado pelos homens e usado contra 
as mulheres. Foi transformado em uma sensação confusa, trivial, psi-
cótica, plastificada. Por essa razão, é comum nos recusarmos a explo-
rar o erótico e a considera-lo como uma fonte de poder e informação, 
confundindo-o com o seu oposto, o pornográfico (LORDE, 2019, p. 
67).

Como em zonas de fricção (RIVERA CUSICANQUI, 2018), o 
protagonismo feminino na produção do hip-hop permite fraturas que 
rejeitam a predominância masculina e a apresentação problemática do 
corpo de mulheres. Rappers brasileiras que falam de sexo sobre sua 
própria perspectiva e assumem o nome de Fenda, também em uma 

FIGURA 1: Partes do videoclipe Manda Foto de Agora (2020).
FONTE: Youtube/Reprodução.
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referência à vagina, enunciam por conta própria sobre a sua sexuali-
dade. O corpo é revelador das estruturas de uma sociedade particular, e 
“nele culminam conflitos travados pelos grupos sociais, nele operam-se 
lutas e afirmações de poder” (CORRÊA; VAZ, 2009, p. 176). A apre-
sentação do corpo – ou partes dele – em abordagens sexual e sensual 
que variam de acordo com as urgências (ou apenas vontades) às quais 
respondem: da vulnerabilidade ao domínio. São parte da potência inter-
seccional: não há apenas a dimensão da violência, também há um lugar 
interseccional privilegiado ocupado por mulheres racializadas (em uma 
tradução oportuna de women of color no texto original de Crenshaw). 
A interseção entre os diversos componentes dessa teia de sentidos é 
uma resposta à “tendência de marginalizar aqueles cujas experiências 
não podem ser descritas pelos rigorosamente formulados parâmetros” 
(CRENSHAW, 1989, p. 152). As artistas reconhecem que há uma desi-
gualdade entre a presença deles, os (muitos) homens, e delas “na cena” e 
a proposta artística que promovem é uma resposta e, ao mesmo tempo, 
uma revisão da participação feminina no cenário hip-hop. Na mesma 
canção, Mayí rima: “não imaginava tamanha ousadia, nigga (Não, não, 
não)/Mas isso tudo não é só pra você (Não é só pra você)/É também pra 
minha alegria, nigga”7.

Considerações finais 

O estudo de Comunicação – e seus diferentes textos – averigua 
“um contexto que condiciona a nossa interação com o mundo, nossa 
percepção da realidade” (ANTUNES, VAZ, 2006, p. 5) e não há proveito 
científico em manter os aspectos da racialidade e do gênero – acionados, 
aqui, a partir da sexualidade – como dimensões de segunda categoria ou 
uma consequência de estudos sobre racismo, feminismo ou decoloniais. 
“Os membros dos grupos mais privilegiados marginalizam aqueles 
que são multiplamente-sobrecarregados e ocultam demandas que não 
podem ser entendidas como resultados de fontes discretas de discrimi-
nação” (CRENSHAW, 1989, p. 140, tradução da autora). A classificação 

7. Letra disponível em: https://www.letras.mus.br/fenda/manda-foto-de-agora/. Acesso 
em: 5 de fev. de 2022.
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racial e de gênero são alicerces das disposições sociais que conhecemos, 
vivemos e estudamos sobre. Este capítulo é um convite à averiguação de 
redes interseccionais que são formadas por e sobre os textos que circulam 
acerca das identidades (nomes) que marcam a experiências de pessoas 
(substância nomeada) em contextos distintos. 

A interseccionalidade pressupõe iniciativas de análise que promovam 
a justiça social, isto é, identificar “como controvérsias sobre a represen-
tação de mulheres racializadas [women of color, no texto original] na 
cultura popular podem elidir a particular localização de mulheres racia-
lizadas, e, portanto, tornarem-se ainda outra fonte de enfraquecimento 
interseccional.” (CRENSHAW, 1991, p. 1245, tradução da autora). A 
criação de novos imaginários sobre ser negro (ou indígena) foi “combus-
tível para a ação” (APPADURAI, 2011, p. 7) de transformação da vida 
de homens e mulheres ao longo dos anos. As atualizações das diferentes 
dinâmicas entre mulheres e homens – da mesma categoria racial subor-
dinada – são percebíveis nas redes interseccionais de textos e experiên-
cias: 

1) Indivíduos e grupos estão de maneira diferente em uma distinta 
matriz de dominação, que tem implicações em como nós experimen-
tamos a sociedade, incluindo o que conhecemos e conseguimos imagi-
nar, e as realidades materiais que acompanham essa experiência. 2) 
Indivíduos e grupos podem simultaneamente experimentar privilé-
gio e desvantagem (COLLINS, 2012, p. 454).

Mulheres negras são mulheres, seres potentes que, também, fazem 
arte. A circulação de imagens dentro das redes do hip-hop de mulheres 
negras cantando suas próprias composições, com seus próprios nomes 
identificáveis, assumindo a própria potência sexual torna-se, aqui, um 
objeto de estudo sobre transformação social: 

A ideia de interseccionalidade e a solidariedade política que a susten-
tava tinham o objetivo de tornar a liberdade significativa para pessoas 
cujas experiências de vida estavam circunscritas pelo racismo, o se-
xismo, a exploração de classe, o nacionalismo, a religião e a homofo-
bia (COLLINS, 2017, p. 7).
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“Colocar aqueles que atualmente são marginalizados no centro é o 
modo mais efetivo de resistir aos esforços de limitar experiências e preju-
dicar potencial ação coletiva” (CRENSHAW, 1989, p. 167, tradução da 
autora). Em mais um “movimento de mestiçagem explosivo e reverbe-
rante (...) que nos impulse a sacudir e subverter” (CUSICANQUI, 2018. 
p. 87) as concepções sobre o que é ser mulher – e o que se espera delas 
– são alteradas pela experiência de vida e arte dessas rappers mineiras. 
É preciso escolher outras ou inaugurar nomenclaturas e imagens – arti-
culadas, aqui, no videoclipe – sobre o que é ser mulher, ser negra e estar 
em um país colonizado por séculos. A ciência é quase inimiga da indife-
rença. É preciso mexer, remexer, misturar, abandonar frentes de ciência 
que desconsiderem a naturalização de violência e invisibilidade, em um 
compromisso com a pesquisa e a liberdade (ou justiça social). 
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Capítulo 3 

Sororidade, Interseccionalidade e 
Transfeminismo: uma análise crítica do 
perfil DanzaMedicina 
Milene Migliano Gonzaga

Introdução

Apresento neste texto problematizações a respeito das práticas 
comunicativas de um perfil em redes sociais digitais que tematiza soro-
ridade, interseccionalidade e transfeminismo, causando modos de re(a)
presentação autorais, ou seja, protagonizados pelas próprias mulheres. 
Investigo os fragmentos de narrativas compartilhadas pelo perfil Danza-
Medicina em suas redes sociais digitais e a partir de uma leitura interes-
sada, informada e seletiva de tais narratividades, estabeleci um recorte 
da pesquisa, para situá-la aqui. Considerando os temas associados à 
proposições feministas, indago sobre as características e implicações das 
estratégias, práticas comunicativas e dinâmicas de consumo midiático 
que materializam este ativismo em rede, tecnologicamente mediado.

Os operadores conceituais acionados são associados à trajetória como 
pesquisadora, enunciando desde a liminaridade criativa dos espaços 
culturais e comunicativos que se constituem entre a vida material e a 
vida mediada digitalmente. Em desenvolvimento desde a pesquisa do 
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doutorado1, entre a “Praia da Estação” em seus ambientes de redes na 
internet, a liminaridade é enunciada por Benjamin, quando tematiza 
as situações que se passam na soleira de portas de estabelecimentos 
que guardavam a prostituição na Paris do século XIX, prática proibida 
e, portanto, soleiras que sugeriam uma zona de indefinição. Zona de 
detenção, de transe, de passagem da fase infantil à adulta em rituais de 
povos originários, a liminaridade que qualifica estes espaços simbólicos 
e palpáveis revela complexidades, criações e contradições, nas interações 
entre as subjetividades em contato. A iniciativa multiplataforma Danza-
Medicina2 é problematizada em sua dimensão e expressão comunicativa 
em situação transmidiática, tecendo redes de sentidos em condição de 
liminaridades criativas. 

Os regimes de sensibilidades feministas serão tematizados também 
por mais três operadores analíticos; 1. Sororidade – que remete à 
irmandade entre mulheres, advindo do latim, sóror, irmã – 2. Inter-
seccionalidade – perspectiva que reconhece a condição de articulação 
das experiências e lutas contra violências de gênero, raça, classe, reli-
giosas, territoriais entre outras –  e 3.Transfeminismo – “o feminismo 
do século XXI, reloaded”, no confronto às opressões simbólicas, tecno-
lógicas e materiais que reconhecem as alianças das minorias oprimidas 
pelo sistema capitalista patriarcal como transformação revolucionária, 
seguindo Preciado. Busco compreender o percurso das ideias de sorori-
dade, interseccionalidade e transfeminismo a partir de suas emergências 
na etnografia que vem sendo realizada, e assim pensar sobre as questões 
de gênero, feminismo e história do tempo presente. 

Problematizo sororidade tanto em relação à perspectiva intersec-
cional que a compreende como originada entre mulheres negras no 
contexto da escravidão africana nas Américas, seguindo bell hooks 

1. Investigação realizada no PPGAU-UFBA, sob orientação de Paola Berenstein Jacques, 
intitulada “Entre a praça e a internet: a potência narrativa na criação de outros imaginários 
políticos na Praia da Estação, em Belo Horizonte”, 2017; resultou o livro “Entre a praça e a 
internet: outros imaginários políticos possíveis na Praia da Estação”, Editora UFRB, 2020, 
distribuído gratuitamente pelo site da editora.

2. O projeto conta com um site próprio em www.danzamedicina.net e encontra-se no 
Facebook, Instagram, Youtube, Vimeo, Spotify, Telegram sob a alcunha @danzamedicina, 
distribuindo conteúdo também pelas listas de e-mail produzidas nos cadastramentos para 
cursos e encontros. Acesso em: 5 mar. de 2022.
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(2017 [2000]) e Patrícia Hill Collins (2016), em “Aprendendo com a 
outsider within: a significação sociológica do pensamento feminista 
negro”; como em relação a outras práticas e saberes relacionados às 
mulheres pelo mundo, como a da participação das mulheres russas na 
revolução do começo do século XX, os modos de vida de comunidades 
originárias e a rememoração e consideração política do que significou o 
silenciamento de milhares de mulheres com a inquisição da Igreja Cató-
lica (FEDERICI, 2017). 

O transfeminismo, perspectiva ampliada do feminismo evocada 
inicialmente por Larissa Okayama em seu Manifesto Transfeminista, 
tornou-se um amparo conceitual ao campo nos encontros propostos 
pelo perfil DanzaMedicina nas redes sociais, como na semana de lives 
intitulada “Confluência de Mulheres”: no começo de agosto de 2020, 
lives com convidadas indígenas, negras, trans, candomblecistas, esoté-
ricas, artistas, terapeutas, candidatas às eleições municipais à época, 
musicistas e compositoras que performaram o evento “Plante sua Lua”. 
O evento vinha ocorrendo há cinco anos convocado pelo perfil Danza-
Medicina, conectando em praças e parques de cidades espalhadas pelo 
mundo, um encontro de mulheres que mantém perfis de seguidores 
em diversas redes sociais. No “Plante sua lua” mulheres se reuniam em 
diversas cidades para juntas devolverem o sangue menstrual para terra, 
em um gesto que atualiza tempos ancestrais de modo a trocar presentes 
com a terra, atenuando guerras e violências entre as pessoas viventes. 

Na “curadoria de lives” do Confluência de Mulheres em 2020, todas 
lutavam contra diversas violências que seus corpos de mulheres sofrem. 
Corpos considerados frágeis, violentados por serem racializados, ou 
classificáveis economicamente, corpos dissensuais, corpos trans, corpos 
punidos e impedidos de criar e que apesar de todas as violências do 
patriarcado branco heterocisnormativo, inventam e comunicam modos 
de existir e resistir em seus territórios-chão.

Nesse sentido, atento vivamente para a

importância de considerar seriamente os dilemas morais e as encru-
zilhadas éticas que se apresentam a pesquisadores que intentam de-
senvolver estudos sobre o consumo e a comunicação nos contextos 
industriais, massivos e, posteriormente, nos contextos pós-industriais 
e pós-massivos, e o fazem em um esforço de escapar ao reprodutivis-
mo, ao esquematismo e ao falseamento, não temendo as contamina-
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ções e os paradoxos, dedicando-se a objetos e temáticas “menores”, 
interessando- se por “raspas e restos”, por banalidades e pelo “mau 
gosto” (ROCHA, 2018, p. 84).

As temáticas da sororidade, interseccionalidade e transfeminismo 
são problematizadas refazendo um percurso do referencial teórico de 
modo a produzir pensamento crítico acerca da “quarta onda do femi-
nismo” no campo da Comunicação, dedicando um olhar atento para 
este fenômeno comunicativo complexo. Sinteticamente, mas acompa-
nhada pela pesquisadora Beatriz Beraldo (2014), no pensamento sobre 
os contextos históricos e políticos dos feminismos, a primeira onda está 
relacionada ao movimento de luta pelo voto e participação cidadã que 
ocorreu a partir do final do século XIX, entre mulheres prioritariamente 
brancas em alguns países ao norte do planeta, como os Estados Unidos, 
Inglaterra, Rússia. A segunda onda à luta pelo direito ao controle da 
sexualidade e do corpo, movimento marcado pelas viradas hippies e 
estudantis dos anos 60, que compõem o imaginário do maio de 68 e tem 
como uma de suas pensadoras mais expressivas Simone de Beauvoir. 

Acompanhando a pesquisa de Beatriz, a terceira onda do feminismo, 
à conquista da liberdade individual de cada mulher com emergência 
dos entendimentos de performatividade, interseccionalidade e visibili-
dade do feminismo negro. Pensadoras como Angela Davis, Patricia Hill 
Collins, Audre Lorde e bell hooks produzem reflexões críticas desde 
os anos 1980, quando entre elas questionam o entendimento dos femi-
nismos categorizados nesta classificação de ondas. Para Angela Davis, 
em Mulheres, Raça e Classe, é evidente a sua preocupação em fazer 
aparecer a expressiva participação de mulheres negras no movimento 
emancipatório de mulheres nos Estados Unidos, embora a luta que 
professa precise avançar ainda tanto. Para Beraldo, a quarta onda do 
feminismo estaria relacionada aos usos das redes sociais digitais: 

Com efeito, o ciberespaço tornou-se um lugar muito importante para 
as novas formas de articulação e de representação da mulher. Além 
disso, também contribui para novas configurações do movimento fe-
minista, pois agora as vozes, que não são mais silenciadas, também 
podem ser amplamente difundidas através da rede de compartilha-
mento nas redes sociais digitais (BATISTA, 2014, p. 79). 
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Seguindo Batista (2014), um exemplo de prática feminista da quarta 
onda é a Marcha das Vadias, movimento organizado para a luta contra o 
assédio e estupro, inicialmente na Universidade de Toronto, no Canadá, 
mas que tomou o mundo, conectando cidades, mulheres e causas por 
meio das plataformas e das ruas, onde as marchas se efetivaram e se 
produziram muitas das narrativas compartilhadas, associando as redes 
digitais à vida material, reconfigurando outros espaços de produção 
de sentidos e políticas de audiovisibilidade (ROCHA, 2009) desta luta. 
Mas será que podemos considerar que vivemos uma “quarta onda do 
feminismo”? Será que os aprendizados da terceira onda já foram todos 
contemplados, experimentados, incorporados na luta, para que uma 
onda subsequente apareça? Ou estamos apenas vivendo uma trans-
formação sócio-técnica que tem possibilitado com que a terceira onda 
feminista seja assimilada e tão logo seja praticada, mudar-se-á de onda. 

O transfeminismo considera que a atuação ampla do feminismo que 
já incorporou a interseccionalidade em suas práticas busca estabelecer 
a circulação e acesso aos espaços sócio-técnicos de produção de experi-
ência e conhecimento, lutando assim contra os impérios do controle das 
redes de comunicação e tecnologias. Talvez, a utilização/apropriação de 
possibilidades das redes sociais digitais possam ser um passo na luta, 
talvez uma quarta onda do feminismo, talvez um caminho rumo a um 
transfeminismo. O que posso enunciar até o momento da pesquisa é que 
muitas trocas foram realizadas entre os perfis e o público de seguidores, 
mas algumas mudanças significativas ocorreram nos últimos meses. 
Em tempo retomo bell hooks que, por considerar o que escreve mais 
importante do que seu nome, solicita que nas citações de seus textos 
seu nome seja grafado com letra minúscula. Tal transcriação subversiva 
de identificação é considerada nesta investigação como um fragmento 
de narrativa de sororidade, por borrar a autoria com a ancestralidade; 
assim, sigo.

Escritas online

É sabido que os modos de viver e de se comunicar sofreram trans-
formações em relação aos lugares de enunciação e aos espaços de posi-
cionamento político, desde a facilitação das interfaces comunicacionais 
de computadores e sistemas informacionais conectados em rede. Tal 
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conexão possibilitou a publicização de diversas narrativas antes invisi-
bilizadas, cerceadas e/ou estigmatizadas, tendo sua circulação dificul-
tada no cotidiano social. Entre essas narrativas, destacamos as que se 
evidenciam com a eclosão da ampliação de visibilidade das lutas femi-
nistas, operando em um novo modo de produção de mundos, nas limi-
naridades (BENJAMIN, 2009; GAGNEBIN, 2014), isto é, nos espaços 
criativos de novas sensibilidades, constituído na interface entre as redes 
sociais e a vida em copresença. Benjamin propõe uma rigorosa diferen-
ciação entre fronteira e limiar: mais do que conter e manter, delimitar e 
separar (como o faz a fronteira), o limiar se configuraria como uma zona 
de transição, não estritamente definida, que “aponta para um lugar e 
um tempo intermediários e, nesse sentido, indeterminados, que podem, 
portanto, ter uma extensão variável, mesmo indefinida” (GAGNEBIN, 
2014,  p. 37). Tal perspectiva da compreensão das zonas de liminari-
dades as percebe como potência circunstancial para as invenções nelas 
articuladas: as condições de criação na tensão entre diversos regimes de 
sensibilidades são potência para as experiências urbanas e suas narra-
tivas (ROSA et al., 2017). 

No texto “Livros que permanecem vivos”, Benjamin (2013 [1929], 
p. 125) afirma que “toda descoberta científica implica por si só, mesmo 
sem pretende-lo, uma revolução procedimental”, ou seja, quando há 
uma transformação técnica na sociedade, os modos de narrar conse-
quentemente também são transformados As mudanças nos modos de 
narrar (BENJAMIN, 2013 [1929]), proporcionadas desde a emergência 
das então chamadas novas tecnologias de informação e comunicação, 
vêm sendo investigadas, de modo a expor a necessidade de se construir 
um pensamento crítico vigoroso em relação a elas. Rocha (2016; 2018) 
tem investigado as expressividades políticas dos movimentos juvenis da 
atualidade que “mesclam ação política, linguagens estéticas e uma forte 
base comunicacional e tecnológica” (ROCHA, 2016, p. 32), bem como a 
(des)possessão como chave de análise para questões ligadas ao consumo 
e capitalismo nos fluxos midiáticos contemporâneos (ROCHA, 2018). 
Bretas (2006) enfrentou dilemas na formulação do campo de investi-
gação no Brasil, percebendo já o caráter híbrido, diria múltiplo, entre, 
como pensa Canclini (2005), um espaço de produção intercultural que 
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se faz entre as desigualdades, desconexões e diferenças sociais, culturais 
e sócio-técnicas. Amaral e outros. (2015) retomam a perspectiva da re(a)
presentação em Polivanov, compreendendo-a mais adequada do que 
representação, para abordar a produção de sentidos sobre subculturas 
no ciberespaço, considerando as oportunidades de autodefinição das 
singularidades nas apresentações sendo refeitas. Em estudos recentes 
(MIGLIANO, 2020), constatei que é possível superar a “contenção do 
imaginário político” (RIBEIRO, 2011) por meio de alguns usos e apro-
priações das tecnologias de comunicação e informação em redes sociais 
digitais: as narrativas das experiências sociais surgem em fragmentos ali 
disponibilizados. Ribeiro (2011) diz que há uma espécie de contenção 
do imaginário político, que poderia vir a ser superado diante dos modos 
de usar o que se tem à mão. 

O que é a visibilidade hoje, o que é conquistar o espaço público hoje, 
o que é você virar notícia hoje, o que é você virar, de alguma maneira, 
um sujeito reconhecido, ou ator político reconhecido? As ferramen-
tas desse reconhecimento têm que ser muito amplas e acontecer de 
maneiras muito mais criativas. Então os locus da criação são mobi-
lizados e mobilizáveis pela ação política e vice-versa. Você vê que a 
criação política também penetra na própria criação das artes. Há uma 
hibridação que diz respeito, no meu modo de ver, à instauração de 
um mundo onde a comunicação é cada vez mais sofisticada, e tam-
bém um território de disputa. Daí a aproximação em várias áreas: a 
arte e a política, a experiência urbana e a técnica, tudo isso caminha 
junto (RIBEIRO, 2011, s/p).

A superação e as relações entre os fragmentos podem ser obser-
vadas em situações nas quais a mobilização política agencia, periodi-
camente, encontros entre participantes de contestações urbanas em 
espaços públicos, como no caso da “Praia da Estação”, em Belo Hori-
zonte (MIGLIANO, 2020). Quando as condições de interação são menos 
frequentes em copresença corporal, ou, no momento, quase restritas aos 
encontros estabelecidos na mediação tecnológica, as trocas pelas plata-
formas compõem as possibilidades de fragmentos de narrativas. Este 
tipo de fragmentos de narrativas, que acompanho nos perfis das redes 
sociais de DanzaMedicina desde 2019, tomaram um intuito salutar 
durante o ano de 2020, em sua ação comunicativa e social.
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A compreensão da categoria mulheres está para além da binari-
dade de gênero (BUTLER, 2003), considerando todas as que assim se 
designarem, já que entendo “gênero como uma representação que cons-
titui performativamente a aparência de sua própria fixidez interior” 
(BUTLER, 2003, p. 107). Também considero “mulheres” todas as que 
venham a sofrer “sexismo, exploração sexista ou opressão” (hooks, 2017 
[2000]), causas e combates da luta feminista. 

Entendemos que a solidariedade política entre as mulheres expres-
sadas em irmandade vai além do reconhecimento positivo das ex-
periências das mulheres e até mesmo a simpatia compartilhada 
pelo sofrimento comum. A irmandade feminista está enraizada no 
compromisso compartilhado de lutar contra a injustiça patriarcal, 
independentemente da forma que a injustiça toma. A solidariedade 
política entre as mulheres sempre enfraquece o sexismo e prepara o 
cenário para derrubar o patriarcado. Significativamente, a irmandade 
nunca poderia ter sido possível em todos os limites da raça e classe, 
se as mulheres individuais não estivessem dispostas a alienar seu po-
der de dominar e explorar grupos subordinados de mulheres (hooks, 
2017 [2000], s/p).

No trecho acima, situado no terceiro capítulo “A irmandade ainda é 
poderosa”, em  Feminismo é para todos (hooks, 2017 [2000]), a autora 
tematiza a questão da solidariedade entre mulheres contra as opressões 
capitalistas, considerando as experiências diversas de mulheres negras, 
de diferentes classes sociais, de diferentes condições de existência e, 
acrescento, diversas potências comunicativas. Sem tal condição, primei-
ramente o reconhecimento da diferença da luta da mulher negra, a 
traição à fraternidade patriarcal não seria radical na medida necessária 
das transformações sociais mais do que urgentes, como foi a ação revo-
lucionária contra as opressões às mulheres (hooks, 2017 [2000]), e que 
parte de irmandades femininas. 

A sororidade no perfil DanzaMedicina vem sendo identificada por 
meio de alguns rastros das interações nos ambientes digitais. O primeiro 
que elenco é o modo como Morena Cardoso convoca seu público de 
seguidoras, como manas, hermanas, hermanitas, palavras que em portu-
guês ou em espanhol significam irmãs. Com cuidado e com carinho, 
Morena e o DanzaMedicina se aproximam das mulheres que escolhem 
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acompanhar o percurso, e vão semeado corações e emoticons de cora-
ções nos olhos durante as lives, como comentários, como curtidas que 
vão causando chuvas de corações, e na live que comentei na apresen-
tação do IV Colóquio Discente do PPGCOM-UFMG, eles ainda eram 
coloridos. Afetação e reconhecimento da potência de afetação daquelas 
práticas de uma mulher para com as irmãs. O terceiro rastro pode ser 
reconhecido nas mensagens trocadas entre os perfis seguidores durante 
as lives, como as perguntas se outra seguidora está presente, ou pedindo 
ajuda para ouvir o nome de uma autora, identificação de música e 
cantora, vozes de mulheres sendo ampliadas e tornando-se cada vez 
mais visíveis na pracinha virtual. “Bru ta ai?”.

Ao investigar o perfil DanzaMedicina notei que a interseccionali-
dade emerge nos dissensos que se estabelecem nas interações enquanto 
práticas feministas. Considero a categoria mulheres enquanto agentes 
culturais, políticas e envolvidas em processos comunicativos e narra-
tivos que compõem os regimes de sensibilidades (RANCIÈRE, 2012) do 
mundo, inclusive o pós-massivo. Mulheres que, nesses processos, são 
reconhecidas enquanto animadoras de perfis das redes sociais e a partir 
das marcas que restam de suas interações. 

Entre as interseccionalidades mapeadas, elenco aqui a situação que se 
desenvolveu a partir do acompanhamento desta mesma live enunciada, 
a da terceira edição do, à época, “Bailinho Covid-DanzaMedicina” e que, 
na virada do ano 2020 para 2021, foram renomeados como “Live Danza-
Medicina Fica em casa”. Primeiro ponto é já a mudança do nome do 
programa de lives, o primeiro realizado durante a pandemia de 2020. Se 
inicialmente Morena havia chamado a live como uma forma de celebrar 
seu aniversário, o nome festivo justificado no primeiro momento não se 
manteve forte para sequer sustentar-se enquanto título de evento que 
mais do que dançar, buscou curar, primeiro a si, depois, em frequência, 
quem se afeta pelas motivações fragmentariamente compartilhadas.

A situação se deu durante a live, e durante muitas outras sendo cons-
telar a lembrança desta, na qual entre os comentários dos perfis das 
seguidoras no Instagram, discussões sobre escrever comentários, atra-
palhar a fruição das manas, ir dançar ao invés de escrever e até frases 
imperativas como “Não comenta! Dancem!” são rastros dos choques 
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entre encontros de diferentes realidades. Algumas das realidades sequer 
imaginam a impossibilidade de dançar de alguns dos perfis que assistem 
as lives, algumas realidades imaginam que são mais espertas e intelec-
tualmente superiores em relação às outras, algumas realidades fizeram 
com que em algumas lives os comentários fossem silenciados e toda a 
sorte de compartilhamento de fruições e fragmentos de narrativas foi 
interrompido. Interseccionalidades silenciadas, aprendizados adiados 
para os perfis envolvidos. Interseccionalidades que podem ser reconhe-
cidas no processo de disputa de sentidos entre o público seguidor, mas 
também entre o público seguidor e o perfil DanzaMedicina, interseccio-
nalidades visíveis enquanto dissensos entre enunciados.

Para [Paul] Beatriz Preciado, em seu Manifesto contrassexual, as 
questões de gênero, sexo e sexualidade devem ser compreendidas como 
“tecnologias sócio-políticas complexas; [sendo] necessário estabelecer 
conexões políticas e teóricas entre o estudo dos aparatos e dos arte-
fatos sexuais” (PRECIADO, 2002, p. 21) – desmerecidos nos sistemas 
de legitimação de narrativas –, a “história das tecnologias modernas e 
os estudos sócio-políticos do sistema sexo/gênero” (PRECIADO, 2002, 
p. 21). O autor defende a “mudança das posições de enunciação” na 
sociedade atual, na qual se vive no plano de um discurso produzido por 
uma heteronormatividade racista que oprimiria “corpos falantes” dife-
rentes dos que determinam e/ou se submetem a esse modo de vida; a 
re(a)presentação (AMARAL et al., 2015) pode ser uma possibilidade de 
mudança.

Seguindo as autoras e autores até o momento mobilizados, é preciso 
tomar consciência das relações de poder em agência social e afetação da 
contemporaneidade, unir as lutas, fortalecer as minorias. Essas minorias 
têm sido associadas aos processos históricos de epistemicídios, isto é, 
a destruição de conhecimentos ligada à aniquilação de seres humanos 
(GROSFOGUEL, 2016): o genocídio dos povos originários pela Europa 
conquistadora; a “conquista de Al-Andaluz; a escravização de africanos 
nas Américas; e o assassinato de milhões de mulheres queimadas vivas 
na Europa, acusadas de feitiçaria” (GROSFOGUEL, 2016, p. 26). Sugere 
que se invista encontrar e tornar visível outras perspectivas epistemo-
lógicas, propondo um diálogo com os saberes e práticas para além do 
pensamento branco, heterossexual e masculino que domina o mundo. 
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Neste sentido, investigar a iniciativa DanzaMedicina é optar por compre-
ender a re(a)presentação das práticas das mulheres na contemporanei-
dade, em processo de superação aos epistemicídios.

Quem tem medo da mulher selvagem?

A escritora, poeta e ativista caribenha-estadunidense Audre Lorde 
(2009 [1984]), em seu texto “O erótico como poder”, defende a supe-
ração da ideia de que o único uso da eroticidade feminina possível é o 
que agencia a sedução dos homens. “Em contato com o erótico, eu me 
torno menos disposta a aceitar a impotência, ou aqueles outros estados 
do ser que nos são impostos e que não são inerentes a mim, tais como 
a resignação, o desespero, o auto-apagamento, a depressão, a autone-
gação” (LORDE, 2019 [1978], p. 73).

Para a escritora, a repressão sofrida pelas mulheres foi programada 
a partir da dominação masculina do poder do erótico, entendido como 
agência sensível entre o poder e o espírito feminino, aproximando-o de 
uma relação mais humanizada, de mutualismo entre mulheres e atenta 
às transformações sociais necessárias e sutis. O perfil DanzaMedicina 
produz imagens que atualizam a criatividade erótica por meio de instan-
tâneos e fragmentos que compartilham aparição das emoções em “gestos 
enquanto fósseis em movimento” (DIDI-HUBERMAN, 2016, p. 32). No 
texto “Que emoção! Que emoção?” (2016), Didi-Huberman tematiza o 
apagamento das emoções no cotidiano da vida social ocidental percor-
rendo neste silenciamento a dimensão de aparição das emoções em 
fotografias e imagens cinematográficas como uma potência de reconhe-
cimento da humanidade que sente. A DanzaMedicina que busca sanar 
traumas e feridas pessoais e sociais aciona na aparição de subjetividades 
políticas encorpadas, tecnologias de cura em relação às tecnologias de 
normatização dos corpos de mulheres em opressão.

A dominação masculina sobre as mulheres pode ser mapeada, 
segundo Silvia Federici (2017), no livro Calibã e a Bruxa, remetendo-se 
à violência do assassinato em série de mulheres consideradas bruxas, 
isto é, mulheres que se relacionavam com as tradições de conhecimento 
das curas das ervas, bem como de muitas outras relações entre e com 
seus corpos e a natureza, um dos epistemicídios já comentados. Fede-
rici (2017 [2004]) faz a análise da inquisição empreendida pela Igreja 
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Católica atentando para a acumulação primitiva do ponto de vista das 
mulheres e da reprodução da força de trabalho. Ela escreve

[...] das mudanças que introduziu na posição social das mulheres e na 
produção da força de trabalho. Daí que a minha descrição da acumu-
lação primitiva inclui uma série de fenômenos que estão ausentes em 
Marx e que, no entanto, são extremamente importantes para a acu-
mulação capitalista. Entre esses fenômenos estão: i) o desenvolvimen-
to de uma nova divisão sexual do trabalho; ii) a construção de uma 
nova ordem patriarcal, baseada na exclusão das mulheres do trabalho 
assalariado e em sua subordinação aos homens; iii) a mecanização 
do corpo proletário e sua transformação, no caso das mulheres, em 
uma máquina de produção de novos trabalhadores (FEDERICI, 2017 
[2004], p. 26).

Ela ressalta o capitalismo como uma nova fase do patriarcado, que 
trouxe outra divisão sexual nas relações trabalhistas, determinando as 
mulheres como reprodutoras da força de trabalho. Afirma, ainda, que o 
medo de ser mulher é amparado por dados relevantes de feminicídios 
e violências simbólicas cotidianas, geradores de práticas de resistência.

Entre as práticas de resistências poéticas acionadas por DanzaMedi-
cina, a invocação da música “Run the World”, de Beyoncé, tangenciou a 
discussão em alguns operadores conceituais, como a sororidade, a inter-
seccionalidade e o transfeminismo. Sororidade quando outras mulheres 
prontamente identificaram a cantora e compartilharam seu saber com as 
outras, por meio dos comentários da live no Instagram e Youtube. Inter-
seccionalidade ao enunciar os gestos de superação das adversidades 
heteropatriarcais em corporalidades diversificadas, audiovisibilizando 
categorias entrelaçadas de preconceito, discriminação, subalternização e 
submissão. Os corpos das mulheres que performam gestos assertivos em 
relação ao controle de seus corpos e escolhas, trazendo para a disputa de 
sentidos a força e determinação de transformação do cotidiano violento 
vivenciado por muitas mulheres.

O transfeminismo vai além. Coloca em evidência o protagonismo 
digital de Beyoncé na contemporaneidade, apontando para sua impor-
tância em relação aos imaginários que fortalecem os desejos de supe-
ração da cultura heteropatriarcal, misógina, branca e transfóbica, nas 
performances dos corpos que a atualizam em coreografias vislumbradas 
nas condições de possibilidade de compartilhamento de imagens audio-
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visuais da internet: o YouTube. No videoclipe Beyoncé domina feras 
felinas, domina os homens que parecem estar em uma disputa de terri-
tório com as mulheres que seguem a cantora, nos passos de danças core-
ografadas ou de ritmos retomados sem quebra de continuidade. Em 
abril de 2021 são 507.087.616 visualizações na página oficial da artista. E 
eu vim conhecer este produto audiovisual de 2011, em 2020, diante das 
lives de DanzaMedicina. Em abril de 2021, Morena Cardoso entrou em 
ano sabático. Segundo suas declarações, era preciso fazer o que indicava 
para suas seguidoras fazerem: dar um tempo nas redes sociais. Até junho 
ela segue em um processo de formação em práticas de auto-conheci-
mento pela dança, o programa Devir-mulher VIII – o qual estou inscrita 
–,  mas suas redes sociais estão silenciadas desde o fim de março.

São tais resistências (des)articuladoras de redes digitais de lutas de 
mulheres que busquei apresentar, objetivando pensar como essas narra-
tivas vêm sendo imaginadas, fabuladas, produzidas e consumidas em 
uma rede específica. Tais situações comunicativas dão a ver modos de 
ser, estar e sentir-se mulheres em práticas compartilhadas que buscam 
a superação das visões de mundo opressoras que atravessam os corpos 
e as mídias, promovendo outras audiovisibilidades –  audiovisualidades 
legitimadas, legíveis e articuladas à práticas políticas de visibilidade nos 
contextos culturais. A perspectiva crítica de reconhecimento de práticas 
políticas de audiovisibilidade (ROCHA, 2009) que tomam parte nos 
contextos da comunicação contemporânea parte da condição de legi-
timidade conquistada a partir da visibilidade dos fragmentos de narra-
tivas audiovisuais pós-massivas, que integram os imaginários contem-
porâneos. A conquista deste espaço pelas narratividades associadas à 
sororidade, interseccionalidade e transfeminismo interessa-nos dema-
siado enquanto invenção em zonas de liminaridadades criativas para 
superação do status quo opressor. 
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Capítulo 4

“Em nome do Pai”: a figuração do 
masculino em telenovelas espíritas
Marcos Vinicius Meigre e Silva

Introdução

Nas últimas seis décadas de história da televisão brasileira, muitos 
gêneros e formatos desfilaram pelas grades das emissoras e um deles 
em especial tem ocupado a atenção de pesquisadores em diferentes 
campos, com diferentes abordagens: a telenovela. Com suas marcas que 
lhe consagram como um gênero em consonância à história do país, “A 
telenovela tem tido, no Brasil, uma espécie de coautoria: a da realidade 
e a da sociedade” (PALLOTTINI, 2012, p. 66). Ao longo destes anos, a 
telenovela brasileira e seus aspectos de nacionalização firmaram uma 
relação porosa entre o enredo ficcional e as pautas socioculturais que 
vêm ocupando os debates pelo país. A adaptação vivida pelo gênero, 
seja nas questões temáticas que se propõe a debater, seja nas possibili-
dades técnicas que lhe garantem atualizações e permanências, a teleno-
vela experimentou fases variadas até atingir, mais recentemente, o que 
se convencionou denominar de fase naturalista (LOPES, 2009), quando 
as tramas passam a debater abordagens vinculadas a pautas sociocultu-
rais, políticas e históricas, a partir de uma revisão da sociedade e seus 
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princípios (MOTTER, 2003). Entendida como o grande espetáculo 
dos sentimentos, a telenovela é a expressão do relato latino-americano 
sobre a tessitura de nossas sociedades. Com seus aspectos narrativos e 
estilísticos próprios, a telenovela brasileira estabeleceu uma gramática 
televisual para a indústria de ficção a partir da matriz melodramática, 
assentando-se em expectativas do gênero para abordar as mais diversas 
pautas sociais.

Dentre as pautas que permearam a telenovela brasileira, o lugar das 
religiões é um dos tópicos mais proeminentes e, por esta razão, tomamos 
este aspecto para investigar um conjunto de produções que se tornaram 
conhecidas pela alcunha de “telenovelas espíritas”. A partir de um recuo 
histórico em produções ficcionais da teledramaturgia brasileira, venho 
coletando materiais que façam alusão à presença do espiritualismo neste 
que se firmou como um dos espaços de maior consagração da cultura 
popular midiática nacional – a telenovela. Desde os primeiros movi-
mentos em torno da produção de obras seriadas ficcionais, a temática 
espiritualista rondou a composição narrativa e estilística das telenovelas 
diárias. Da década de 1960, com a adaptação do romance mediúnico 
Somos Todos Irmãos pela TV Tupi, até a chegada dos dias atuais, com 
produções como Espelho da Vida na faixa das 18h da TV Globo, em 
2018, tivemos diferentes experiências na apresentação do tema e nas 
escolhas estratégicas de cada produção para fomentar o complexo debate 
relacionado a espiritualidades. Após um nascimento atrelado à litera-
tura espiritualista, as telenovelas deste subgênero encontraram vias de 
expansão assentadas na fidelidade a preceitos religiosos (notadamente 
ao espiritismo), mas também buscaram expressões de um ecumenismo 
que lhes garantiram abordagens sincréticas e culminaram, décadas após 
as primeiras produções insurgentes, no boom de espíritos e a explosão 
das telenovelas espíritas.

Para as motivações deste capítulo, detenho-me em A Viagem, Alma 
Gêmea e Além do Tempo, todas elas produzidas e exibidas pela TV Globo, 
de modo que a investigação se amparou em eventos narrativos nos quais 
há uma exposição de ações ritualísticas entendidas na diegese das tramas 
como “mediunidade”. Aqui, recorro à noção de eventos narrativos a 
partir da concepção de Rocha, Alves e Oliveira (2016, p. 53), que os 
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entendem como “uma trama (ou subtrama) e poderiam ser traduzidos 
pelos acontecimentos, pelas ações que garantem o desenvolvimento da 
história, como casamentos, romances, negociações empresariais, trai-
ções, disputas de poder etc.”. Estas micro-histórias atuam como instân-
cias responsáveis por alavancar os rumos da narrativa, abrindo novas 
frentes nos arcos dramáticos, reordenando concepções sobre o enredo e 
revisitando temas cadentes às tramas. Por serem manifestações que, na 
tessitura das telenovelas, acionam as engrenagens das linhas narrativas, 
estes eventos podem se instaurar e se resolver num único capítulo ou 
durar vários capítulos.

 Para este texto, os eventos coletados envolvem rituais de mediu-
nidade nas três tramas estudadas a fim de respondermos ao seguinte 
questionamento: a partir da televisualidade dos eventos narrativos, o 
que os recursos estilísticos nos revelam quanto aos papéis masculinos 
postos em cena? Tomar a televisualidade como programa teórico-meto-
dológico significa investir numa abordagem que leve em conta as espe-
cificidades do meio televisivo, bem como os desafios de uma pesquisa 
científica pautada nas singularidades regionais latinas. Assim, partimos 
para breves apontamentos sobre as contribuições da televisualidade 
para, em seguida, trazermos as telenovelas estudadas e seus principais 
resultados.

Televisualidade como proposta de investigação e abertura 
metodológica

A história cultural das imagens no continente latino-americano é 
marcada por disputas sangrentas, lutas desiguais, embates violentos 
que fazem perdurar suas consequências até os dias atuais. A guerra das 
imagens (GRUZINSKI, 2006) instaurou um modus de convivência com 
o audiovisual em que “A ausência de legitimidade cultural da imagem 
se traduziu historicamente na necessidade de controlar sua periculosi-
dade. Não há uma só gramática discursiva estabelecida que permita ler 
as culturas da imagem” (MARTÍN-BARBERO, 2000, p. 48). Estabele-
cemos relações de medo, tensão, apreensão e pavor diante das imagens, 
algo reverberado inclusive nas próprias formas de busca por controle de 
suas potencialidades e meios de expressão. 
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Em função de uma histórica condenação que sempre posicionou 
a imagem como instância passível de suspeitas, de desqualificações 
prementes e ameaças ao poder instituído, muitas das investigações por 
aqui desenvolvidas centraram esforços em referendar os “prejuízos” 
instados pela imagem em nossas sociedades, “daí sua condenação platô-
nica ao mundo do engano, sua reclusão/confinamento no campo da 
arte e sua assimilação como instrumento de manipuladora persuasão 
religiosa, ideológica, de sucedâneo, simulacro ou malefício” (MARTÍN-
-BARBERO, REY, 2001, pp. 15-16), sempre se detendo em identificar os 
perigos incitados pela imagem, numa prática que Mitchell (2017, p. 183) 
vai denominar de síndrome iconofóbica.

 O desafio de lidar com as imagens e suas incongruências, suas 
demandas e particularidades, nos levam a pensar numa proposta que se 
afaste de perspectivas porventura similares ou herdeiras da síndrome 
identificada por Mitchell (2017). Assim, propomos uma aproximação 
aos estudos de cultura visual e, com eles, nos distanciarmos de pré-
-concepções e interpretações que dotem de sentido as imagens sem que 
antes elas possam manifestar-se por si próprias. Lidar com o problema-
-imagem é reconhecer que estas são produzidas e circuladas em função 
de interseções econômicas, políticas, religiosas, culturais, numa pers-
pectiva que deve se deslocar da visão como eixo central e tomar a visu-
alidade como aporte definidor da experiência visual. É por esta razão 
que os estudos de cultura visual se articulam a partir da pictorial turn 
(MITCHELL, 2005), em que o visual não emerge como contraponto ou 
polo superior ao verbal, mas numa intrincada articulação entre porções 
sensoriais e semióticas, sem deter-se numa suposta pureza fenomênica 
das manifestações. Atentos a esta perspectiva, seguimos com Mitchell 
(2005) e chegamos à televisualidade como ponto de apoio para as inves-
tigações quanto ao meio televisivo. Segundo Rocha (2016, p. 186):

Televisualidade é um construto relevante na medida em que nos con-
duz a percepção dos modos como os textos televisivos dão a ver as 
questões tecidas e vividas no terreno da política e da cultura. A televi-
sualidade nos conduz a ver o que está fora do texto a partir da análise 
do que está dentro dele.
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Resultado da combinação entre as contribuições dos estudos de 
cultura visual com as prerrogativas do estilo televisivo, a televisualidade 
nos demanda um posicionamento epistemológico capaz de assumir a 
materialidade televisiva sem, de antemão, dotá-la de pré-definições que 
atendam a propósitos deterministas, como se os sentidos suscitados 
pelas produções lhes fossem inerentes e as manifestações socioculturais 
emergissem como imanentes ao texto televisivo. Em outros termos, com 
a televisualidade o que se busca é escapar de armadilhas metodológicas 
nas quais a televisão funcionaria como pretexto para sacramentar ideali-
zações, valores, interpretações e sentidos já concebidos. A partir da tele-
visualidade, podemos perceber que “A relação imagem/texto não é uma 
simples questão técnica, mas funciona como a sede de um conflito, um 
nexo em que os antagonismos políticos, institucionais e sociais entram 
em jogo na materialidade da representação” (MITCHELL, 2009, p. 85). 
Ao adotarmos a televisualidade como contribuição para este capítulo, 
entendemos que 

[...] o objetivo de uma investigação em cultura visual é investigar a in-
teração entre representações visuais e verbais, ou as relações imagem/
texto, em uma variedade de meios e articulá-las em torno a questões 
relativas ao poder, ao valor e ao interesse humano, histórico e social 
(ROCHA, 2017, p. 300)

Para materializar esta proposta, em termos metodológicos contamos 
com o estilo televisivo a partir das concepções de Jeremy Butler (2010), 
para quem estilo diz de uma combinação de recursos de imagem e som 
que servem a propósitos para o texto televisivo. O autor estabelece a 
descrição, a análise funcional, a dimensão avaliativa e o recuo histó-
rico como etapas da investigação que, neste texto, não contará com a 
dimensão avaliativa. Para Butler (2010), é necessário proceder a uma 
engenharia invertida, decompondo o material audiovisual com o mesmo 
apuro que os realizadores os elaboraram. Após esta descrição minuciosa, 
o apontamento dos elementos estilísticos que exercem funcionalidades 
no texto de TV pode denotar, expressar, simbolizar, decorar, persuadir, 
saudar/interpelar, diferenciar e significar ao vivo. Já o recuo histórico 
contempla produtos de um mesmo gênero ao longo do tempo, a fim de 
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apontar tendências, padrões e alterações. É procedendo a esta descrição 
combinada a análise funcional que investimos nas telenovelas espíritas 
aqui estudadas, que se farão conhecidas na seção seguinte.

As telenovelas em questão: temática espírita em cena

A Viagem é uma telenovela escrita por Ivani Ribeiro, com colabo-
ração de Solange Castro Neves, que foi levada ao ar pela TV Globo de 11 
de abril a 22 de outubro de 1994, na faixa das 19 horas. A trama dirigida 
por Wolf Maya é um remake da telenovela homônima exibida pela TV 
Tupi entre 1 de outubro de 1975 e 27 de março de 1976. A obra narra a 
vida de Alexandre (Guilherme Fontes), um jovem rebelde que se suicida 
na prisão após ser condenado por assassinato. Já no dito plano espiri-
tual, dedica-se a interferir negativamente sobre a vida dos que lhe preju-
dicaram, atrapalhando a vida de Otávio Jordão (Antônio Fagundes) 
e sua relação amorosa com Diná (Christiane Torloni), que é irmã de 
Alexandre. A trama é declaradamente inspirada na doutrina espírita, a 
ponto de Ivani ter se reunido com Chico Xavier para buscar instruções 
precisas acerca da religião. Tornou-se a trama de maior sucesso da faixa 
na década de 1990, reprisada duas vezes na sessão Vale a Pena Ver de 
Novo (em 1997 e em 2006), e também contando com duas reprises no 
canal Viva, uma em 2014 e outra a partir de dezembro de 2020.

Alma Gêmea é uma obra escrita por Walcyr Carrasco para a faixa 
das 18 horas da TV Globo, levada ao ar de 20 de junho de 2005 a 10 
de março de 2006. Traz como eixo central a trama romântica de Luna 
(Liliana Castro) e Rafael (Eduardo Moscovis) que, após a morte precoce 
da moça, passa a viver isolado do mundo e cultivando rosas. Luna reen-
carna como Serena (Priscila Fantin), uma índia que pressente ter uma 
missão para realizar em São Paulo, motivada por seu coração. O casal 
sofre diante das investidas de Cristina (Flávia Alessandra), que tenta a 
todo custo conquistar Rafael. A obra foi o maior sucesso da década na 
faixa, ultrapassando por várias vezes os índices de audiência das novelas 
inéditas, o que também aconteceu quando da exibição no Vale a Pena 
Ver de Novo, em 2009.

Por fim, Além do Tempo, de Elizabeth Jhin para as 18 horas da TV 
Globo, contou a história de amor entre Lívia (Aline Morais) e Felipe 
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(Rafael Cardoso) que, impedidos de se unirem no século XIX, reen-
carnam no século XXI e seguem na busca pela chance de viverem juntos. 
A trama se dividiu em duas fases separadas por 150 anos: entre 1850 e 
os dias atuais, com reencarnação dos personagens do século XIX para 
resgate de faltas passadas. Estas breves linhas serviram para nos situar 
no universo temático das tramas, destacar a presença do espiritualismo 
como linha de frente das produções e apontar para os eventos narra-
tivos que nos interessam, que virão descritos e analisados nas próximas 
seções.

A Viagem
Em A Viagem, o evento narrativo que nos interessa é uma reunião 

mediúnica liderada por Alberto (Cláudio Cavalcanti), em que o médium 
espírita conduz a sessão com a presença do espírito de Alexandre. A 
sequência começa com um plongée sobre um copo de água, numa mesa 
com toalha branca, próximo a um lápis e parte da mão de uma pessoa, 
aberta e virada para cima. O frame seguinte traz um plano aberto de um 
lugar escuro e sombrio, bastante esfumaçado, onde quase nada é identi-
ficável. A montagem acelerada faz com que os cortes de imagem criem 
uma sucessão dualista: ora o local escuro, por onde transita Alexandre, 
ora a sala de reuniões onde Alberto está com os colegas.

Logo após a sucessão de frames em montagem acelerada, temos 
um plano aberto da mesa de reunião, mostrando os seis personagens 
ao redor, de mãos abertas estendidas, olhos fechados e cabeça baixa. 
É nesse momento que um efeito sonoro como se um sopro de vento, 
combinado a um efeito visual esbranquiçado, apresenta a aparição de 
Alexandre em cena, surgindo sobre o corpo de uma das médiuns. O 
efeito visual se transforma por completo no corpo de Alexandre, que 
caminha pela mesa enquanto olha para o rosto de cada participante 
da reunião. “Eu sei que você está aqui, Alexandre”, diz Alberto, ao que 
Alexandre continua caminhando lentamente até perpassar o corpo de 
Alberto. De olhos fechados, em primeiro plano, sob trilha em tom tenso, 
Alberto continua clamando para que ele “não insista nessa perseguição”.

“A sua única saída é uma reencarnação dolorosa, provocada por 
você mesmo”, diz Alberto, que soa como uma orientação e julgamento 
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do futuro do espírito, combinadas a mensagens afetuosas. A condição 
dolorosa à qual se refere Alberto na porção verbal está estampada na 
porção visual da cena, principalmente ao destacar as labaredas ardentes 
próximas a Alexandre. O olhar de Alexandre em primeiríssimo plano é 
fixo, ele mira espíritos de luz caminhando pelo Vale, vestidos de branco. 
“Peça perdão que os bons espíritos surgirão para ajudar você”, é o que 
diz Alberto enquanto a cena apresenta um espírito de luz auxiliando um 
destes seres que rastejam pelo Vale escuro. O composto imagem/texto, 
nestas cenas, funda-se num teor didatista explícito, numa redundância 
entre palavra e imagem que se complementam para culminar nas saídas 
possíveis para Alexandre: o arrependimento.

Alma Gêmea 

Na telenovela Alma Gêmea, buscamos uma reunião mediúnica em 
que doutor Julian (Felipe Camargo) lidera uma sessão na qual o espírito 
de Guto (Alexandre Barillari) surge para os presentes através da mediu-
nidade de Alexandra (Nivea Stelmann). Julian tornou-se um amigo de 
Serena e, dentro da trama, passou a auxiliar para que a moça esclareça 
sua própria história e entenda seu processo reencarnatório. Guto, por 
sua vez, fora um dos vilões da narrativa, que inclusive tentou matar 
Serena e foi o assassino de Luna. O evento traz em primeiro plano um 
copo com água e, ao fundo, ocupando boa porção visual, uma Bíblia 
aberta à mesa, tendo diante dela um castiçal e uma caixa de fósforos. 
Um movimento tilt conduz a câmera para cima até se estabilizar num 
enquadramento em que estão, no primeiro plano, a chama de uma vela 
e, em plano de fundo, o rosto do doutor Julian olhando a vela.

Há uma trilha sombria enquanto o enquadre seguinte traz Alexandra 
em primeiro plano, em semblante apreensivo. Quando ela diz que “Ele 
está se aproximando”, o plano aberto nos permite ambientar-se ao espaço, 
mostrando que seis pessoas estão sentadas ao redor de uma mesa branca 
em uma sala decorada com quadros e um grande espelho. Ao centro 
da porção visual está a chama da vela, metaforizando que o ritual ali 
ocorrido é iluminado e busca levar luz à escuridão que Alexandra tem 
vivido em função das tormentas espirituais. Logo em seguida, surge sem 
qualquer efeito sonoro um vulto de Guto, representado por um efeito 
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visual que o deixa quase transparente perante a cor e o tom de pele dos 
personagens vivos. Ele se posiciona atrás de Alexandra, no que o plano 
médio nos deu a ver.

Com uma trilha em permanente estado de tensão, os recursos estilís-
ticos empregados podem expressar sensações de angústia. Somos prepa-
rados pela banda sonora a lidar com um ponto de virada/descoberta que 
possa ser prejudicial a algum personagem da trama. Eis que, na conti-
nuidade do evento, Guto revela, pela influenciação sobre Alexandra, que 
Cristina ainda articula para causar mais danos à personagem principal, 
Serena. Guto se redimiu no plano espiritual e, para ele, a morte assumiu 
a metaforização simbólica da libertação efetiva dos sentimentos de ódio, 
vingança, cobiça e inveja. Se ainda permanece tenso, não é por preo-
cupar-se consigo próprio, mas com o destino de Serena (contra quem 
ele cometeu inúmeras maldades quando estava vivo) e a perversidade 
insistente de Cristina (a vilã a quem ele tanto ama e por ela fizera todas 
as maldades).

Além do Tempo

Por fim, em Além do Tempo, o caso de mediunidade não envolve 
uma reunião específica, mas uma conversa entre um dos personagens e 
um líder espiritualista. Trata-se do caso do personagem Mateus (Cadu 
Libonati), que começa a ter sensações estranhas ao observar algumas 
pessoas e ter visões de um passado desconhecido, fazendo desenhos de 
pessoas vivendo no século passado. Um conjunto destes desenhos que 
ele produziu foram rasgados, mas misteriosamente restaurados, o que 
o deixa ainda mais confuso. Gema teve conversas com a amiga Zilda 
(Nívea Maria), que a recomendou procurar Elias (Othon Bastos), um 
homem sábio que vive em meio a mata, isolado das pessoas. Elias, na 
verdade, é um espírito de luz reencarnado na Terra para acompanhar as 
novas oportunidades de evolução dos personagens em suas novas vidas.

Eles vão visitar Elias, que os recebe à porta de casa. O enquadra-
mento posiciona Gema, Mateus e Elias vistos à chegada, enquanto a 
câmera vai sutilmente se afastando, num movimento suave de zoom out, 
acompanhada de trilha suave. A casa é um local humilde, ao entrarem 
e se acomodarem, Elias pede que “relaxem”, “não fique pensando nos 
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seus inúmeros afazeres”, o que mostra um alinhamento no composto 
imagem/texto entre as porções verbal e audiovisual, posto que a trilha 
contribui para a ambiência de relaxamento pedida pelo idoso. Há uma 
sequência de planos e contraplanos que mostram, de um lado, Mateus e 
Gema e, de outro, seu Elias a orientá-los. Conversam tranquilos, trocam 
ideias breves, falam em poesia, em leveza na condução da vida, com a 
trilha instrumental simbolizando o clima de serenidade.

Na sala, um de frente para o outro, Elias pede a Mateus para ver seus 
desenhos. O plongée seguinte situa o material às mãos de Elias, avaliando-
-os calmamente. Mateus diz que não entende como eles ficaram inteiros 
de novo, ao que Elias, mantendo a mesma serenidade, responde: “Existe 
mais mistério entre o céu e a Terra do que supõe a nossa vã filosofia”. 
A argumentação genérica do idoso denota que as explicações mais 
aprofundadas sobre o “problema” do garoto não pareciam vir naquele 
encontro. Planos e contraplanos sucessivos intercalam captações ora de 
Mateus e Gema, ora de mestre Elias, em diálogo quanto às possíveis 
explicações para a questão.

A breve conversa traz falas criteriosas, mas não levantam provoca-
ções ou tormentas para o garoto, não querem elencar diagnósticos nem 
promover rupturas com suas ideias. Pelo contrário, Mateus e Elias se 
entendem enquanto falam de tópicos científicos e, assim, demonstram 
que a telenovela pretende alinhavar as explicações sobre mediunidade 
não apenas na esfera do espiritualismo, mas também no âmbito dos 
avanços materiais em torno da questão.

O que nos diz a televisualidade na construção da temática 
espiritualista

Nas três telenovelas, quem assume o papel de orientador espiritual 
conduzindo as explicações sobre mediunidade e questões espirituais é 
sempre um homem, geralmente de meia idade (A Viagem e Alma Gêmea) 
ou idoso (Além do Tempo), atendendo a uma estereotipia que delega ao 
sexo masculino a detenção do saber, a capacidade de argumentar quanto 
aos temas complexos e de repassar instruções aos necessitados. Em A 
Viagem, as mulheres sequer assumiram momentos de fala no evento 
narrativo considerado, o que coube somente a Alberto; em Alma Gêmea, 
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quem efetivamente dá as recomendações ao espírito de Guto é Julian, 
mesmo que Adelaide contribua pontualmente e Alexandra sirva apenas 
como instrumento mediúnico, que não fala por si, mas empresta a si 
própria para a ação e falas do espírito de um homem morto (Guto); 
e em Além do Tempo, Gema passa a maior parte do evento narrativo 
em silêncio absoluto, somente acompanhando a conversa do filho com 
o Mestre. Nesse sentido, entre os pretensos efeitos produzidos pela 
presença destes corpos em cena, a televisualidade aponta para corpos 
inertes/decorativos (A Viagem), corpos instrumentais (Alma Gêmea), 
ferramenta intermediária que se coloca à disposição da conversa entre 
dois homens (um deles em espírito) e corpos contemplativos (Além do 
Tempo), em estado de adoração e graça.

Numa análise de melodramas cinematográficos, Mazziotti (2002, p. 
136) notou que nestas produções “as mulheres precisam de uma figura 
masculina para colocar ordem, incorporar a lei, para dizer a elas o que 
fazer e quando fazer”, algo reproduzido nas telenovelas em questão 
e evidenciando que, referente à performance da mulher em tramas 
espiritualistas, ao longo das décadas um papel subjugado é replicado 
em todas as obras, seja pela visível invisibilidade (em A Viagem, há 
mulheres presentes à mesa, mas em nada atuam durante a condução 
das reuniões mediúnicas), pela cessão de si a propósitos espiritualistas, 
numa anulação à própria identidade (Alexandra é temporária deposi-
tária do espírito de Guto e não de si mesma, em Alma Gêmea) ou pelo 
silêncio sugestivo de uma admiração perante o diálogo espiritualista 
entre dois homens (Gema não interfere na conversa entre Mestre e o 
filho, em Além do Tempo). 

A figura paternal destes personagens se reveste de uma tônica prote-
tora, homens que assumem a centralidade dos eventos narrativos e 
lá estão posicionados para salvar vidas, uma espécie de super-herói 
masculino posto em cena na hora exata em que o perigo se faz eminente 
e põe em xeque a estabilidade ordenada. Alberto clama para salvar o 
espírito de Alexandre; Julian tenta salvar o espírito de Guto, por meio 
de Alexandra; Mestre Elias tenta salvar Mateus de suas tormentas. Em 
todos os casos, buscam salvar outros homens da tormenta – vivos ou 
mortos – e, por esta feita, assumem na mise-en-scène a performance 
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de um pai a se responsabilizar por um filho em apuros ou, remetendo 
ao imaginário cristão, ao Pai que tudo perdoa e acolhe o filho pródigo, 
rebelde, ingrato e atordoado, que retorna arrependido das faltas come-
tidas ansiando compreensão paternal.  

Além de suas posturas figurarem a noção de paternidade, a presença 
dos homens como lideranças religiosas que, mesmo não definidas 
enquanto tal pelo discurso verbal, assumem na mise-en-scène também 
a função de condutores da verdade espiritual. Por isso, podem ser iden-
tificados como instâncias de micropoder a irradiar instruções de cunho 
religioso-espiritual como mecanismo de controle dos sujeitos. Como 
representantes de “Deus na Terra”, são lideranças aptas ao diálogo com o 
transcendental, exercendo formas de dominação sobre o universo espi-
ritual. Nesse sentido, os líderes não reprimem os espíritos e os dons, 
mas extraem dali oportunidades educativas. O fato de não se caracte-
rizarem como instâncias religiosas definidas corrobora com a ideia de 
que o poder religioso se dilui e se faz fluido nas relações estabelecidas, 
pois mesmo um sujeito sem se intitular como entidade clerical (padre, 
pastor, guru), nas telenovelas assume a condição de agentes religiosos 
que difundem princípios doutrinários quanto ao espiritualismo e suas 
facetas.

Nestes eventos, são os personagens dotados de domínio espiritual que 
conduzem as tramas, lançam mão de recursos explicativos para analisar 
o quadro que se lhes apresenta, captam pistas e evidências materiais/
espirituais para conformar conclusões sobre o universo investigado e, 
de certa maneira, assemelham-se à figura de um investigador, tal qual 
detetive que interroga suspeitos e faz valer sua posição de autoridade 
para apreender dados. Nesse sentido, atuam como elementos centrais 
para a economia narrativa, pois é por intermédio deles que se revelam 
segredos e são transmitidas informações decisivas para a condução das 
obras (por exemplo: a revelação de Guto sobre o caráter de Cristina), 
sem deixar de serem uma metaforização da figura de “anjos na Terra”, 
por sua amabilidade e gentileza no trato com os sujeitos em tormenta.



81"EM NOME DO PAI"

Considerações finais 

O debate espiritualista levantado pelas telenovelas em questão nos 
mostrou o lugar central que a figura masculina assumiu nas tramas para 
liderar reuniões e orientações mediúnicas, tecendo a partir de estereó-
tipos de maturidade e sabedoria adquirida pela experiência (homens de 
meia idade ou idosos) a condição de dirigentes legitimados para tratar 
do espiritualismo. O modo conselheiro e apaziguador, ao mesmo tempo 
repreensivo e direcionador, destes líderes religiosos produz efeitos que 
remetem a uma postura paternalista, coroada pelo tom protetor reves-
tido de heroísmo e abnegação na busca por salvar o filho perdido (o 
imaginário do filho pródigo). Outro ponto relevante é o fato de que 
todos os condutores das reuniões não as reprimem, mas deixam que 
as manifestações sejam tratadas com naturalidade, expressando um 
intento de cotidianizar o debate sobre a temática. Além disso, a dinâ-
mica de confissões, arrependimentos e dúvidas dos orientados (todos 
eles também homens) adquirem caráter psicologizante/confessional e 
estabelecem laços de afeição entre os orientadores e os necessitados.

Por outro lado, enquanto as figuras masculinas são exaltadas, centra-
lizadas, dominantes das porções verbal e visual das tramas, as mulheres 
experimentam um processo de silenciamento nos eventos narrativos. 
Em A Viagem, elas compõem a sequência, mas são minoria e se mantêm 
em total silêncio, olhos fechados e imóveis, posicionadas como corpos 
inertes, decorativos; em Alma Gêmea, são maioria numérica e assumem 
espaço de fala, mas secundárias ou intermediárias na condução medi-
única; cedem a si próprias para expressão de um homem se dirigindo 
a outro, como se fossem um corpo meramente instrumental; em Além 
do Tempo, mulheres são minoria numérica no evento e possuem pouco 
espaço de fala; é apenas a mãe devota ao lado do filho, que apenas ouve 
a conversa entre os dois homens e os contempla, como se um corpo 
em estado de adoração e graça. Em todos os eventos, o que temos são 
corpos femininos acessórios, que dizem dos espaços de liderança, auto-
ridade e legitimidade para condução dos complexos assuntos religiosos 
– não apenas na ficção, mas nas mais diversas organizações religiosas 
que povoam o tecido religioso nacional.
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Capítulo 5

Elas querem revanche: o melodrama em 
narrativas de (anti) heroínas vingativas
Douglas Maia Colarés

Ao buscar vingança, cave duas covas

“Por Deus eu juro! Por Deus eu juro eles não vão acabar comigo! 
Eu vou passar por tudo isto e quando terminar, jamais sentirei fome de 
novo”. O famoso juramento de Scarlett O’Hara no melodrama épico E o 
Vento Levou evidencia  o interesse desta pesquisa: perceber a potência 
catártica de narrativas capitaneadas por anti-heroínas com sede de 
justiça.

A figura da heroína foi em princípio na cultura popular sistematica-
mente associada à moral ilibada, ao sofrimento conformado e à pureza 
de sentimentos — elementos oriundos da herança do folhetim român-
tico do século XIX, nomeado de “romance de vítima” (BRANDÃO E 
FERNANDES, 2015). A heroína estava inevitavelmente situada no lugar 
de mãe, esposa ou filha resignada. Em um segundo momento histórico 
emerge a figura da “Nova Mulher” (ou “New Woman”) — que trabalha 
e é realizada profissional e sexualmente, mas que ainda busca preencher 
uma lacuna alcançada somente com o amor romântico (MESSA, 2007). 
Todavia, Castellano e Meimaridis (2018) explicitam que os EUA obser-
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varam nos anos 2000 o surgimento de papéis femininos complexos, com 
propostas de protagonistas moralmente ambivalentes — ainda que anti-
-herói siga sendo mais celebrado em personagens masculinos.

 No Brasil, embora essa representação feminina reducionista tenha 
existido (e ainda exista), o afastamento da nossa teledramaturgia do 
modelo cubano (que imperava na televisão nas décadas de 1950 e 1960) 
permitiu que as produções ficcionais ganhassem contornos contempo-
râneos e nacionais: o estilo naturalista, que nasce a partir da incorpo-
ração de outros elementos nas narrativas das telenovelas como a justiça, 
a ambição, o mistério, a sedução e a vingança. Com isso, foi possível 
notar a criação de mocinhas menos convencionais ainda nos anos 1960. 
Em 1964, a TV Excelsior lança a telenovela A Outra Face de Anita, trama 
sobre uma jovem que seduz dois homens e desgraça a relação entre uma 
família. Mais adiante, nos idos de 1976, essa figura ficou ainda mais 
evidente na personagem Nice (Susana Vieira), de Anjo Mau. Incon-
formada com sua situação de pobreza, Nice vai trabalhar como babá 
na casa de Rodrigo, seduzindo o patrão após armar para destruir o seu 
noivado. Uma recorrência, contudo, permeia essas “personagens fatais”: 
o amor romântico põe em xeque seus intentos.

Uma das principais motivações de personagens que flertam entre a 
heroína clássica e anti-heroína é a vingança, considerada o motor narra-
tivo da literatura romântica, segundo Martín-Barbero (2003) citando 
Gramsci (1977). As audiências veem reconhecidas, dentro e fora da 
tela, a experiência de violência e dor, acompanhadas pela “esperança 
de revanche, como ressentimento e sede de vingança” (MARTÍN-
-BARBERO, 2003, p. 185). 

Como notado nas anti-heroínas estadunidenses, essas são persona-
gens assombradas por traumas do passado; uma característica bastante 
comum entre anti-heróis (CASTELLANO E MEIMARIDIS, 2018). 
Contudo, à matriz latino-americana do melodrama fornece os melhores 
exemplos desses arquétipos: tramas como de La Venganza, de Inés 
Rodena, foram refeitas em diversas ocasiões, resultando em clássicos 
como as telenovelas Rosa Salvaje e Marimar – famosa pela cena em que 
a personagem título obriga a vilã retirar papéis da lama com a boca.
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Dentre os autores brasileiros, Walcyr Carrasco é quem mais trabalha 
com o recurso. Jornalista e autor de teatro, Carrasco chegou à tele-
visão em 1989 quando escreveu Cortina de Vidro, sob a produção da 
Art Vídeos Produções (AVP). Seu primeiro sucesso foi Xica da Silva, 
na Manchete — que recontou fatos históricos com bastante erotismo 
e violência —, e assinada sob o pseudônimo de Adamo Angel, pois à 
ocasião ele era contratado pelo SBT. Quando foi descoberto, o autor foi 
convocado a escrever uma trama para o SBT nos moldes dos folhetins 
mexicanos. Com orçamento reduzido, poucos personagens e cenários, 
criou Fascinação, repetindo o êxito de sua novela anterior. Em 2000, 
é contratado pela Rede Globo e faz sucesso com O Cravo e a Rosa — 
comédia romântica inspirada em A Megera Domada, de Shakespeare; 
protagonizada por Catarina, uma feminista inveterada dos anos 1920. 
Walcyr emplacou quatro obras de época no horário e recebeu a alcunha 
de “Senhor das 18h”.

 Um dos méritos atribuídos a Carrasco é compreender e adaptar os 
recursos dramáticos ao público a quem se dirige. A temática de vingança 
presente em quatro de suas obras recebe contornos específicos: em 
Xica da Silva, a história é contada com exploração forte na violência e 
no humor ácido; com as revanches envolvendo sangue e escatologias. 
Fascinação, por sua vez, assume a narrativa de excesso, amparada em 
emoções exacerbadas, além de perfis amplamente maniqueístas. Choco-
late com Pimenta, por outro lado, é tecida com o charme característico 
das comédias românticas de época. Por fim, O Outro Lado do Paraíso 
mergulha na narrativa no melodrama urbano rasgado, repleto de pontos 
de viradas. 

Para Walcyr, as situações contidas em seus textos são típicas das 
sociedades latino-americanas deveras reprimidas, mas fingem não 
conhecerem a repressão, conforme declarou em palestra no encontro 
do Observatório Ibero-americano de Ficção Televisiva de 2017. Suas 
tramas mantêm uma unidade dramatúrgica ao proporem resgates na 
essência da linguagem do melodrama. Discorrendo sobre o tom teatral 
de uma de suas obras, o autor explicitou o seu método: “Tudo que 
poderia acontecer no melodrama estava lá [em Êta Mundo Bom], o fiz 
elevado ao máximo. Tanto que o tom de interpretação dos atores não 
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era naturalista, era um tom meio teatral o tempo inteiro” (CARRASCO, 
2016, on-line). Ainda que seja rechaçado por parte crítica especializada 
– como visto em O Outro Lado do Paraíso, classificada como “drama-
lhão”, “constrangedora”, “clichê”, “simplista”, “bizarra”, “rocambolesca”, 
“trash” – o autor não abdica de retomar a estrutura clássica do melo-
drama, sem vergonha de ser. 

Posto isso, essa pesquisa propõe às atenções para uma análise esti-
lística que revele aproximações e especificidades entre as protagonistas 
vingativas Xica da Silva, Ana Clara, Ana Francisca e Clara Tavares, todas 
criadas por Carrasco. Dessa maneira, busca-se perceber em que medida 
o estilo televisivo das telenovelas revelam sobre as construções simbó-
licas dessas (anti) heroínas. E quais empréstimos do melodrama são 
realizados para contá-las.

Caminhos metodológicos

Como instrumento metodológico específico, após um levantamento 
prévio1, a pesquisa utiliza a análise com a abordagem de estilo televi-
sivo preconizado por Butler (2010) que entende estilo como qualquer 
padrão técnico de som e imagem que sirva uma função dentro do texto. 
O autor advoga que a televisão tem estilo e ele é importante. O estilo 
pode ser percebido em algumas dimensões de aplicação. Dá-se atenção 
aqui a duas: 1) a descritiva, que diz respeito à descrição e a decupagem 
da cena. 2) a funcional, aquela que traz à luz a função que o estilo opera 
na obra. Assim, “a mesma atenção ao detalhe que roteiristas, diretores, 
cinematógrafos, editores, e demais profissionais dedicam à construção 

1. Por meio de um mapeamento de tramas que flertam com a temática — a partir da leitura 
de sinopses e assistência de capítulos – identificamos as seguintes anti-heroínas: Juliana, de 
Os Inocentes (1974); Beija, de Dona Beija (1986); Claudia, de Fera Radical (1988); Tieta, 
da novela homônima (1989); Abigail, Auxiliadora, Tatiana e Babalu, de Quatro por Quatro 
(1994); Xica, de Xica da Silva (1996); Ana Clara, de Fascinação (1998); Ana Francisca, 
de Chocolate com Pimenta (2003); Nina, de Avenida Brasil (2012); Clara, de O Outro 
Lado do Paraíso (2017) e Poderosa, de Amor Sem Igual (2020). Ainda que a maior parte 
se concentre em produções da principal emissora do país, a Rede Globo, essa digressão 
temporal demonstra que a temática de vingança já perpassou tanto telenovelas da Rede 
Tupi, Rede Manchete, SBT e Record, denotando a forte adesão ao recurso.
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de um texto televisivo deve ser empregada na desconstrução deste texto” 
(BUTLER, 2010, p. 6).

Nesse processo, podemos compreender planos, enquadramentos, 
trilha sonora e edição como recursos com a função de “denotar, 
expressar, simbolizar, decorar, persuadir, chamar ou interpelar, diferen-
ciar, significar ao vivo” (ROCHA, 2016, p. 32). Dessa forma, os diálogos 
e as trilhas são tão importantes como a imagem nas especificidades do 
dispositivo, sendo por isso notável ao se considerar o estilo televisivo. 
Além de descrever os elementos técnicos e artísticos das cenas televi-
sivas é vital que sejam avaliadas dimensões ampliadas — os textos em 
contextos — durante o processo de interpretação do estilo. A dimensão 
analítica tem, portanto, como base revelar as funções do texto por meio 
de escolhas adotadas.

Naturalmente, pela densidade da discussão, se faz necessário um 
recorte para análise. Optou-se por eleger quatro telenovelas do autor 
Walcyr Carrasco após mapeamento, seleção, decupagem e análise de 
uma cena de cada obra2, a partir dos chamados eventos narrativos. É de 
intuito perceber a partir delas significações e transformações de caráter 
técnico e social inscritas no estilo televisivo. Todavia, ressalta-se que a 
atenção é menos para a qualidade técnica/artística, e mais para a função 
que o estilo exerce enquanto prática cultural.

O lugar dos arquétipos e do melodrama

A narrativa melodramática, apropriada posteriormente pela teleno-
vela, surge a partir dos anos 1790, herdando a tradição do circo e do 
teatro itinerante. O melodrama está intimamente ligado à Revolução 
Francesa. “As paixões políticas despertadas e as terríveis cenas vividas 
durante a Revolução exaltaram a imaginação e exacerbaram a sensibili-
dade de certas massas populares que afinal podem se permitir encenar 
suas emoções” (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 158). Nessas narrativas 
são abundantes as histórias de prisões, conspirações e revanches, com 

2. Cenas disponíveis respectivamente em: https://youtu.be/qS8o1UWFb0U; https://youtu.
be/iwXT8QYaIYs; https://globoplay.globo.com/v/1882215/; https://globoplay.globo.
com/v/6313375/. Acesso em: 1 abr. de 2021.
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vítimas e traidores, o que se relaciona à própria moralidade das revo-
luções. Ademais, será conduzido por algumas emoções básicas, como 
o medo, a dor, o entusiasmo e o riso. Sendo os tipos os permeados por 
essas emoções: a Vítima, o Traidor, o Justiceiro e o Bobo (MARTÍN-
-BARBERO, 2003). A Vítima, segundo o autor, é a heroína, repleta de 
virtudes, quase sempre mulher, aquela que deve superar as mazelas 
sofridas:

Destaca-se que muitas vezes o arquétipo das personagens em busca 
de vingança partilha de jornadas semelhantes: no primeiro momento, 
geralmente a fase inicial da trama, essas mulheres emergem no arqué-
tipo da Gata Borralheira, que junto ao recurso do amor impossível 
denotam os elementos mais clássicos das narrativas ficcionais (COMPA-
RATO 2009 apud BRANDÃO E FERNANDES, 2015). Essas figuras são 
então submetidas a diversos enganos, trapaças e sofrimentos causados 
por uma ou mais pessoas. Após grandes humilhações, um personagem 
surge no arquétipo de Justiceiro — e transforma a vida da heroína, 
costumeiramente por intermédio de uma herança obtida por parentesco 
ou casamento. Esse idoso é, assim, “pela generosidade e sensibilidade, a 
contraface do Traidor. E portanto o que tem por função desfazer a trama 
de mal-entendidos e desvelar a impostura permitindo que ‘a verdade 
resplandeça’” (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 164). 

Após experimentarem esse rito de transformação, as heroínas 
assumem o lugar de poder e partem para a revanche. Para isso, expõem 
os inimigos ao escárnio, usam o dinheiro e a influência para que possam 
seduzir e se impor. Suas escolhas as aproximam da noção plena de anti-
-heroínas graças às suas ações moralmente repreensíveis; por vezes 
criminosas em prol de seus objetivos. Com a crescente aposta em temá-
ticas de desforra, as mocinhas, outrora Vítimas, são postas também 
como as próprias Justiceiras; já o Traidor por vezes, torna-se o Bobo, 
aquele em quem recai, por vezes, castigos picarescos. Esse atravessar 
de limiar é o que fronteiriça essas personagens entre o arquétipo de 
mocinha clássica e o de anti-heroína. 

O anti-herói pode ser definido como um personagem “com o qual o 
espectador possui um tipo específico de alinhamento: ao conhecer suas 
motivações, suas ações e comportamentos o levam a firmar o que chama 
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de ‘aliança moral ambígua’” (CASTELLANO e MEIMARIDIS, 2018, p. 
8). Somente após um salto na complexidade das narrativas estaduni-
denses — movimento precedido pelo canal HBO nos anos 90 — é que 
foi possível derrubar a convenção que protagonistas de ficção seriada 
deveriam esbanjar simpatia e ter fácil empatia com o público. Mesmo 
que à margem de normas morais outrora estabelecidas aos protago-
nistas, a figura do anti-herói carece, de igual maneira, de ser dotado 
de carisma e motivações para que haja aproximação com as audiências. 
É a familiaridade “que tornaria o espectador predisposto a concordar 
com ele: quanto mais conhecido é o anti-herói, mais a audiência tende a 
buscar justificativas que expliquem seus atos imorais (CASTELLANO e 
MEIMARIDIS, 2018, p. 10)”. Assim, “tanto os aspectos materiais quanto 
imateriais que constituem  o dispositivo televisivo  jogam  papel  impor-
tante  no  modo  como  a  TV  configura seus regimes de representação” 
(ROCHA, 2016, p. 1).

Essas representações visuais e verbais conformam uma picture, 
observada nas interações em que uma mensagem é trabalhada: pela 
imagem, som, suporte, meio e condições de observação pelo espectador, 
tornando possível o composto textoimagem (MITCHELL, 2017 apud 
ROCHA e RESENDE, 2020). 

De escravizada à rainha, Xica quem manda

A análise desse primeiro momento se dará a partir do evento narra-
tivo de juramento de vingança proferido por Xica da Silva. Xica é uma 
ex-escravizada, mantendo uma relação afetiva com um poderoso da 
Corte, o Contratador João Fernandes. Ainda que a relação não seja 
oficializada perante a Justiça e a Igreja, Xica é vista como a esposa do 
homem, consequentemente, tornando-se a mulher mais poderosa 
do Arraial do Tijuco. Antes de cair nas graças do Contratador, Xica 
fora escravizada pela família de Violante Sobral — ex-noiva de João 
Fernandes —, sofrendo constantes violências, inclusive sexual por 
parte do pai de Violante. Despeitada, Violante arma para que a rival 
seja humilhada: quando Xica desfila pela cidade com roupas e perucas 
finas, é atingida por um banho de urina. Membros da sociedade branca, 
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ultrajados com a empáfia de Xica, aproveitam-se da situação para lhe 
tacar ovos e tomates. Após o ocorrido, Xica ajoelha-se diante do céu e 
jura revanche.

A sequência inicia com Xica acendendo um conjunto de velas (fig. 1) 
sob uma trilha incidental de instrumentos de corda, com um tom triste. 
Também se ouve o coaxar de sapos e o cricrilar de grilos. A câmera cria 
um plongée (fig. 2) em que se vê Xica ajoelhada diante das luzes. Com as 
palmas erguidas (fig. 3) em ato de fé, ela evoca seus orixás e jura:

Oxalá, Ogum, Oya, todos os meus orixás… Acá na noite, diante do 
vento, da terra, da floresta, das águas, eu prometo! ninguém nunca 
mais há de espezinhar, desprezar e rir de eu. O povo todo há de temer 
Xica da Silva [...] Eu vou ser boa para quem amar eu e hei de vingar 
de todos os meus inimigos. Hoje quando tacaram porcaria em eu, 
quando riram deu, começaram uma guerra. Uma guerra que eu hei 
de vencer. E inhô não tenho medo de mais nada. Nasci escrava e virei 
rainha [...].

Após proferir as palavras destacadas, o enquadramento transita para 
um contra-plongée (fig. 4). Antes vista de cima para baixo, a figura de 
Xica passa a denotar grandiosidade e superioridade. A câmera fecha 
então em um close-up, deixando a expressão de empoderamento de Xica 
em evidência (fig. 5). A sequência termina com Xica voltando à casa 
munida de uma tocha que ilumina seu caminho (fig. 6). O fogo é recor-

FIGURAS DE 1 A 6: Xica jura vingança. 
FONTE: Reprodução – Rede Manchete.
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rentemente associado a um símbolo de força. Ao mesmo tempo em que 
traz a luz, também promove a destruição. De forma alegórica, a tocha 
representa a nova postura de Xica dali em diante. 

Martín-Barbero vê nos estereótipos aquilo que operaliza a experi-
ência com os arquétipos. No que cerne a dicotomia do bem e mal — 
Xica versus os senhores de escravizados — o autor defende que essas 
tensões aproximam esse tipo de narrativa às situações limites em guerras 
e revoluções mediante a oposição de lados. Assim, o “melodrama pode 
conter uma certa forma de dizer das tensões e dos conflitos sociais” 
(MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 163). O melodrama assim opera uma 
gama de construções simbólicas que contribuem para a formação de um 
universo de representações da cultura latino-americana. Cultura que 
não se resume a meras produções de arte, mas em práticas, pois “basi-
camente, a cultura diz respeito à produção e ao intercâmbio de sentidos 
— o ‘compartilhamento de significados’ — entre os membros de um 
grupo ou sociedade” (HALL, 2016, p. 20). O texto verbal da personagem 
também contribui na construção desta picture. Ao evocar com as velas 
os orixás — símbolo de fé e mentalização de desejos — e os elementos 
da natureza, ela busca alcançar a mesma imponência e respeito, sendo 
temida como uma grande tempestade ou um orixá contrariado (o 
barulho dos bichos consolida esse pacto com a natureza). As expressões 
religiosas utilizadas, ou mesmo os erros de construção verbal, também 
demarcam a vivência da personagem, e a reafirma a língua como prática 
significante.   

Deve-se considerar ainda a interseccionalidade, conforme hooks 
(1995), de vivências e opressões nas dinâmicas da personagem, pois Xica 
carrega estigmas não só como mulher, mas como negra e ex-escravizada 
em comparação às demais anti-heroínas apresentadas. 

Com sofreguidão, mil venturas previ: Fascinação

A história de Fascinação transcorre na década de 1930. Após a 
Crise de 1929, a família de Melânia da Silva Prates foi à bancarrota. 
A matriarca busca casar o filho, Carlos Eduardo, com Berenice, uma 
jovem herdeira. Durante o baile de formatura do curso de magistério, o 
rapaz se apaixona por Ana Clara, colega de turma e amiga de Berenice. 
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A formanda, todavia, é filha de um leiteiro e uma costureira, e só conse-
guiu estudar graças a uma bolsa. Quando Melânia descobre a relação 
dos dois, arma para que o filho flagre a amada com o gigolô Alexandre. 
Grávida, Ana Clara é humilhada por Carlos Eduardo e expulsa de casa 
pelo pai — que morre pouco tempo depois. Sem esperanças, ela é levada 
por Alexandre para o bordel de Madame Therèze, mas luta para não se 
prostituir. Todavia, ela tem o filho sequestrado, e percebe que só “caindo 
na vida” conseguirá uma grande soma de dinheiro para recuperá-lo. Em 
um segundo momento, a narrativa sofre um avanço temporal. Após se 
prostituir, Ana Clara é pedida em casamento por Manoel, um homem 
rico que lhe deixa tudo ao morrer. A viúva tem acesso, inclusive, às 
promissórias da dívida de Melânia. 

Muito antes de contrair núpcias, contudo, Ana Clara promove um 
juramento de vingança diante do túmulo do pai, após aceitar se tornar 
prostituta, ainda que seja apontada por todos. Ela promete “nunca mais 
ter medo, vergonha, fome”, se afirmando uma nova mulher — em uma 
alusão, até mesmo em parte do texto, à famosa cena de E o Vento Levou. 

O evento narrativo tem início com a chegada da vilã e de Carlos 
Eduardo na mansão de Clara. No sofá, as companhias do Padre Cirilo 
e Irma, ex-prostituta e dama de companhia. Antes mesmo de qualquer 
fala ou movimento, o tensionamento da ambivalência da protagonista 
está posto: o apego à religiosidade em contraste ao passado tido como 
mundano. 

FIGURAS DE 07 A 12: Ana Clara humilha Melânia.
FONTE: Reprodução – SBT.
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Ana Clara está sentada; Melânia e o filho, de pé (fig. 7). Visualmente, 
a marcação de cena propõe nesse primeiro momento um engrandeci-
mento dos dois membros da sociedade paulistana. A milionária, então, 
oferece o perdão das dívidas, mas para isso tripudia da vilã.

[...] Pois então ajoelhe-se, Melânia da Silva Prates. Ajoelhe-se e peça 
para Carlos Eduardo se casar comigo. Ajoelhe-se ou a ponho na rua 
mais depressa do que possa pensar. Gasto metade do que tenho para 
ver toda a família na sarjeta.  Ajoelhe-se se quer se salvar!

Um instrumental de tensão surge quando Ana Clara anuncia a sua 
ordem. Enquanto ela declara a proposta, a câmera enquadra a expressão 
de espanto de Melânia em close-up (fig. 8). Melânia titubeia, mas então 
se ajoelha (fig. 9) diante dos olhares de susto do padre e a tentativa frus-
trada de Carlos Eduardo de impedi-la de se humilhar. Plano e contra-
plano alternam a expressão de vergonha de Melânia e a de triunfo de 
Ana Clara (fig. 10 e fig. 11); ambas em close-up — próprio da captação, 
sobretudo das telenovelas mexicanas – a proposta para Fascinação. A 
figura da anti-heroína é focalizada em um contra-plongée, demarcando a 
posição de superioridade; agora maior diante da rival, subalterna em um 
plongée. Querubina e Emília, sogra e enteada da viúva, chegam a casa 
(fig. 12) sem entenderem a reunião. Ela anuncia o noivado, enquanto 
Melânia e Carlos buscam esconder a vergonha.

Os figurinos e a própria figura do padre constroem a contradição 
entre o pregado e o praticado. Ana Clara e as parentas (também Irma, 
mas essa faz por respeito aos patrões) usam roupas escuras e sóbrias, 
evidenciando o recém enlutamento da família, além da decência e 
posição social que carregam. Posturas destoantes da cena nada cristã 
protagonizada na sala.

A referida vingança apresenta traços que remontam desde o tom 
épico do estadunidense E o Vento Levou ao rebaixamento físico da 
vilã, presente na mexicana Marimar.  Fica evidente no trato dela uma 
revanche de ordem social. Os antigos ricos agora estão por baixo, e a 
literal submissão demonstra uma luta de classes com tintas melodramá-
ticas. Ademais, ao propor casar-se e sustentar Carlos Eduardo, Ana Clara 
toma para si uma postura decodificada como masculina para a época (e 
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em certos termos ainda vigente nos dias de hoje) — o que retorna à 
crítica de Castellano e Meimaridis (2018) quanto às anti-heroínas serem 
construídas traçando paralelos com signos entendidos como próprios 
de homens, visando distanciá-las do lugar sentimental, para que assim 
pareçam fortes.

Atestando o exame das autoras, embora se venda a ideia de Clara 
empoderada e controladora de suas ações, traços como a rivalidade 
entre mulheres — ela e Melânia — e a passionalidade desmedida — a 
relação com Carlos Eduardo — são percebidos nessas representações, 
e demonstram a complexidade dessas anti-heroínas; oram ativando 
elementos identificados como masculinos, ora reforçando estereótipos 
atribuídos ao feminino.

 Essa tensão fica visível de forma quase unânime na relação das anti-
-heroínas brasileiras com seus algozes, geralmente outras mulheres — e 
confirmado no desdobramento das narrativas dos quatro objetos aqui 
analisados. Não raro, o artifício da surra entre a protagonista e a vilã 
representa o símbolo máximo de uma rivalidade extremada.

Doce como o chocolate, forte como a pimenta

Ana Francisca vê-se grávida e sozinha, além de ter sido alvo de risos 
dos poderosos da cidade. Após jurar vingança em cima de um penhasco, 
ela parte ao casar com um senhor. Retorna à Ventura como uma viúva 
milionária, dona da fábrica de chocolates que movimenta a economia da 
cidade. Uma festa é dada em sua homenagem no maior salão da região.

Os olhares estão voltados para ela. O luxo do espaço — indicado 
pelos vitrais, o lustre e a banda contratada — e a plateia reunida atenta 
em Aninha cristalizam a importância da empresária para aquela socie-
dade (fig.13). O local é o mesmo onde anos antes recebeu um banho 
de tinta. De cima do palco, em um contra-plongée suave, anuncia seus 
planos:

[...] Ao lado do meu falecido marido eu aprendi muito. Muito. Eu 
aprendi a usar o dinheiro. E por isso resolvi expandir meus negócios. 
Encontrei um grupo de empresários interessados em investir na fá-
brica de chocolates. Serão meus sócios. E em consequência dessa so-
ciedade, a fábrica será transferida para São Paulo [...] E eu irei embora 
com ela. Partirei para sempre!
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O texto, acompanhado da trilha incidental forte e murmúrios da 
plateia, potencializa a ação narrativa. A notícia aflige os nervos dos pode-
rosos da cidade, como Jezebel, a diretora da fábrica e invejosa cunhada 
de Aninha, que desmaia com a informação (fig.14). Mas conforme fica 
visível pelo assombro dos cidadãos de Ventura atrás de Jezebel (os figu-
rantes), a notícia é tenebrosa para todos: é o fim dos empregos, dos 
impostos, dos investimentos bancários. Ventura se tornará uma cidade 
fantasma. 

Enquanto percebe as reações, Ana se deleita. Há um efeito simbó-
lico: a construção imagemtexto pontua o seu poder, quando além da 
verbalização de seu plano, demonstra, diante de um microfone, a literal 
amplificação da sua voz. Em maior escala, a amplificação das vozes das 
mulheres (fig.15). Ana representa a empresária que tem o poder de 
mandar e desmandar na cidade. Além disso, seu figurino também evoca 
esse empoderamento. A câmera traça um ângulo de nuca que evidencia 
o decote do vestido nas costas, bastante distante das roupas fechadas 
usado por moças de cidades pequenas, como Ventura (fig.16). Esse 
movimento libertário vai ganhar mais forma quando Ana se serve de 
uma taça de champanhe e bebe diante dos citadinos, que a aplaudem 
de forma mecânica (fig. 17). De cima do palco e captada no ângulo de 
perfil, ela assume o lugar de superioridade, alheia às preocupações dos 

FIGURAS DE 13 A 18: Ana arruína a cidade.
FONTE: Reprodução – Rede Globo.
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demais. O plano detalhe na taça erguida simboliza o poder de Aninha 
como mulher, o triunfo de sua vingança e a demonstração de sua riqueza 
(fig.18). 

O palco, o microfone, o figurino e o champanhe constroem o contra-
ponto entre a regressante e as convenções daquela sociedade, pois esse 
conjunto de elementos “não se reduz ao que são, mas sim ao que fazem, 
a suas funções. Eles constroem significados e os transmitem” (HALL, 
2016, p.24). A emergência da intersecção gênero e classe se faz presente 
na figura de Ana (de igual modo observado em Fascinação, enquanto 
em Xica da Silva além dos dois aspectos, o ponto nevrálgico é compre-
endido na questão racial).

 As contradições oriundas da aliança moralmente ambígua entre 
personagem e público emergem ao passo que para concretizar sua 
ida à forra, Ana não se burla de arruinar toda a cidade, tirando os 
empregos até aqueles que nada contribuíram para sua humilhação — 
não poupando nem sequer a sua família, que também tira a renda do 
trabalho da fábrica.

O Outro Lado da mocinha

Novamente, os elementos da natureza são convocados na jura, ocor-
rida na trama de O Outro Lado do Paraíso — desta vez uma obra contem-
porânea. Hall (2016) reitera que a abordagem semiótica — e consequen-
temente outros olhares para a estética da narrativa — debruça-se em 
como a linguagem cria sentidos a partir de uma poética. Clara então 
jura:

Pela lua, pelas estrelas, pelo sol, pelo raio, o relâmpago e o trovão, por 
esse mar, pelas pedras, pela terra... eu juro que vou sair desse lugar 
e vou me vingar de todo mundo que me fez mal. De um por um! Eu 
vou me vingar do delegado, do juiz, do psiquiatra. Agora é olho por 
olho e dente por dente. E vou me vingar também da mentirosa que 
me chamava de querida. Eu vou destruir você, Sophia! Mas mais que 
tudo isso, eu vou recuperar meu filho!

Clara Tavares é uma jovem professora que mora no interior do 
Tocantins. Ela se apaixona e casa com Gael, um homem extremamente 
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agressivo. Sua sogra, Sophia, descobre uma mina de esmeraldas nas 
terras herdadas por Clara e a interna em um hospício para controlar 
a propriedade.  O evento narrativo ocorre quando ela percebe o golpe 
sofrido.

A sequência se instaura com um grande plano geral captado do alto, 
apresentando o ambiente; se vê o hospício próximo ao abismo de grandes 
pedras, e abaixo o oceano (fig. 19).  É possível ouvir a trilha de um piano 
suave, misturado a sons diegéticos de gaivotas e das águas. Clara surge 
e se aproxima da beira; os movimentos da câmera cumprem a função 
de estabelecer relações espaciais da personagem. Captada de cima e 
pelas costas, é possível ver a pequenez da personagem diante da natu-
reza e de seu cárcere (fig. 20). Fica estabelecido que mesmo que deseje 
não é possível retornar à vida usurpada. A encenação da atriz é sóbria, 
mas seus olhos estão fechados, dado o cansaço físico e emocional (fig. 
21). Ela profere a jura; o enquadramento em contra-plongée, remete a 
sensação de importância. As imagens se mostram redundantes ao texto: 
ao citar o mar, o enquadramento mostra-a de costas, evidenciando a 
água (fig. 22). Um close-up traz Clara novamente de olhos fechados, mas 
agora a ação denotando saudade, pois ocorre no momento em que se 
lembra do filho (fig. 23). A trilha vai ficando mais alta e a câmera se 
afasta (fig. 24); todavia, agora não mais para achatar a figura: o enqua-
dramento parece indicar o envio daquele desejo para o universo. Ainda 

FIGURAS DE 19 A 24: Clara jura vingança.
FONTE: Reprodução – Rede Globo.
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que a cena denote grande similaridade com outras escritas por Carrasco, 
os recursos técnicos potencializam efeitos. Há uma maior profundidade 
de campo nas imagens captadas, utilizando planos outros, e propondo 
uma dimensão dramática à sequência. A trilha também é mais bem 
trabalhada, crescendo junto à cena e invadindo os créditos finais.

Essa construção do melodrama pelo composto imagemtexto fica 
visível na aproximação da protagonista com elementos sagrados e da 
natureza (tanto visual, verbal e sonoro com a relação com água, por 
exemplo) tal qual observado anteriormente em Xica da Silva. Até 
mesmo o figurino simples da personagem — uma camiseta de cor sóbria 
— cumpre uma função, ora se confundindo com a tonalidade do céu, 
ora com a imensidão do mar. Essas construções visuais denotam tanto 
o estilo das narrativas, como parece indicar um estilo dramatúrgico de 
Walcyr Carrasco, que promove recorrentes pastiches em suas obras. 

Considerações Finais

Por meio da análise de Xica, Ana Clara, Ana Francisca e Clara se nota 
que além do texto, a mise-en-scène (cenários, figurinos, objetos) traduz 
sentimentos de dor e de triunfo das  anti-heroínas. A adição de trilha e 
efeitos igualmente opera na dramaticidade das cenas.

Consta nas cenas analisadas a transição entre comportamentos codi-
ficados como masculinos e outros mantenedores de estereótipos femi-
ninos a partir da promoção de uma vingança de caráter físico-moral 
entre mulheres. Essa dinâmica igualmente mantém outras caracterís-
ticas tipificadas como femininas: está presente na busca da maternidade, 
também um dos recursos dramáticos mais fortes do melodrama; é ainda 
possível extrair do composto imagemtexto e da estilística a tentativa de 
associar os desejos de revanchismos a comandos irracionais, pois impera 
um senso comum de que o homem é racional e a mulher passional. Elas, 
portanto, seriam como elementos da natureza, imprevisíveis e tempe-
ramentais, na busca cega por vingança. Vale citar que mesmo que elas 
se fortaleçam e concretizem suas vinganças, seus desfechos congregam 
a linha entre heroína melodramática clássica e anti-heroína. O amor 
romântico é ainda o objetivo máximo dessas personagens. Xica é a única 
que não termina casada, mas se fecha para a vida quando se separa do 



101ELAS QUEREM REVANCHE

Contratador. Embora as três sejam produções de época, onde o casa-
mento era tido como consagração, as narrativas reafirmam contextos 
patriarcais em que a mulher só está plenamente completa quando contrai 
matrimônio, conforme Messa (2007). E a manutenção dessa difusão em 
O Outro Lado do Paraíso, a única contemporânea entre as analisadas, 
reforça esse viés ideológico.

Além do amor romântico se impor em convenção de gênero, o excesso 
do melodrama compõem a carpintaria dessas obras: o uso do soliló-
quio nas juras de vingança cumpre importante função, pois é necessário 
conhecer as motivações da anti-heroína. Há também a demarcação 
da moralidade ou excesso por frases como “vou recuperar meu filho”, 
“ninguém vai me humilhar”. Assim, essas personagens flertam conflitu-
osamente com os arquétipos de heroína clássica e anti-heroína; entre o 
aspecto moralizante e progressista. Se tampouco são mocinhas passivas, 
incapazes de praticar o revide, também não escapam dos reducionismos 
típicos do melodrama clássico, influindo uma constante negociação de 
sentidos. 
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Capítulo 6

Apresentação da Cultura Árabe para a 
América Latina: análise da telenovela  
O Clone
Iara Lucia Ribeiro Evangelista

Introdução

O melodrama é um conceito importante para se olhar para conteúdos 
presentes em telenovelas latino americanas. Ele é um gênero, narrativa 
e estética (MARTÍN-BARBERO, 1992) que se faz presente nessas narra-
tivas. Partindo de suas características nos é permitido perceber como a 
narrativa melodramática de O Clone (2002) de Gloria Perez por meio 
da experiência televisiva que ela oferece apresentou/introduziu uma 
cultura árabe muçulmana para uma audiência nacional. Nesse sentido, 
pergunta-se: como a narrativa se configura visualmente? e potencializa 
a experiência com a complexidade da cultura árabe a partir do modo 
como ela posiciona os personagens na trama?

Para que isso seja feito utilizarei o primeiro passo do modelo de 
análise do estilo televisivo de Butler (2010), que seria a descrição de 
cenas. Partindo da descrição, é olhado como a trama conta sua história e 
as marcas melodramáticas que são utilizadas ao longo das cenas tratadas. 
A introdução da cultura árabe é muito trabalhada na oralidade, nesse 
sentido, haverá mais transcrições que o detalhamento da forma, pois 
na maioria dos momentos, o diálogo é feito em plano e contra plano, 
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enquadrando apenas o rosto dos personagens e algumas vezes gesticula-
ções de braços. A cenografia e figurino cumprem um papel importante 
nas cenas escolhidas. Em alguns momentos, quando pertinente, o figu-
rino será descrito, mas na maior parte do tempo ele não é muito visível, 
se tratando dos personagens em seus momentos de diálogos.

A predominância do diálogo sobre a dimensão visual é uma marca 
do estilo televisivo. A metodologia adotada busca como conseguimos 
ver marcadores melodramáticos para introduzir ao espectador brasi-
leiro uma cultura e religião diferentes das que fomos socializados em 
geral. Nós latino-americanos somos uma cultura múltipla com grande 
influência europeia, indígena e africana, que possuímos mestiçagens, 
hibridismos e sincretismos, embora temos em comum uma matriz reli-
giosa cristã e que tem seus modos de ordenação e orientação do tempo e 
espaço pautados em preceitos muito oriundos do catolicismo.

Nesse sentido será possível ver nessa proposta da telenovela O Clone 
como a autora se baseia em uma cultura comum brasileira para transpor 
preceitos e ensinamentos árabes e muçulmanos. Ela tenta assim, buscar 
nas diferenças culturais de matrizes religiosas distintas, semelhanças 
que permitam um latino-americano entender parte do funcionamento 
da cultura árabe e da religião muçulmana. Isso tem suas vantagens e 
seus problemas, essa ambiguidade é o que auxilia em uma afecção do 
espectador com a mocinha e o interesse em consumir esse melodrama.

O melodrama e a América Latina

A telenovela é um produto cultural presente na indústria brasileira 
há mais de meio século. Motter (1998) diz que a televisão é capaz de 
trazer o mundo comunicacional para um grande público, inclusive os 
excluídos da educação formal. A autora ainda trata que a forma de apre-
sentação do produto (imagem, cor, movimento, entre outros) contribui 
para um alcance de múltiplos públicos. Martín-Barbero (1992, p. 63, 
tradução nossa) ao falar das telenovelas afirma ser um “lugar de osmose 
entre memória e formato que atesta à sua maneira a dinâmica da hete-
rogeneidade cultural”.

Quando se fala de melodrama o produto telenovela é talvez o mais 
fácil de ser pensado, mesmo que esteja longe de ser o único que utiliza 
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do conceito. Ao longo do tempo o melodrama assume e assumiu novos 
formatos incluindo teatro, cinema, folhetins, radionovelas e telenovela. 
Talvez se fala menos em evolução do gênero, sendo interessante notar 
a versatilidade do mesmo em assumir diferentes formatos e até hoje ser 
presente e conseguir de alguma forma incluir os iletrados nos conceitos 
para além das possibilidades cotidianas. 

Sem delongar na história do melodrama é importante lembrar de 
marcações que ele possuiu em seus primórdios que foram sendo alte-
radas, mas de alguma maneira também preservadas. A origem popular 
é uma delas, mas além dela um apelo pelas emoções, a impossibilidade 
da fala e, portanto, um uso de mímicas, efeitos sonoros, truques ceno-
gráficos, entre outros. 

Sobre características melodramáticas que tratem de obras ficcionais, 
segundo Martín-Barbero (1992), estão na proposta de desenvolver seus 
personagens em encarnações de tipos sociais, como a mocinha, o herói, 
o vilão e o pícaro. No mundo referencial das obras, tem-se essa divisão 
binária entre bem e mal haja vista sua matriz estrutural religiosa. O 
melodrama, esteticamente se apresenta como uma narrativa também 
estruturada nesses moldes. Martín-Barbero (1992, p. 49) propõe que 
a ida do des-conhecimento ao re-conhecimento da identidade é o que 
consiste do verdadeiro movimento da trama. O autor ainda trata que 
a anacronia é uma outra característica do melodrama: um modo de 
simbolizar o social e uma retórica do excesso.

Na formação e modernização da América Latina se encontram parti-
cularidades que não tornam a região atrasada, apenas diferente. Herlin-
ghaus trata dos conceitos de modernidade periférica e modernidade 
heterogênea. A periférica é pensada partindo das cidades urbanizadas 
e os modos de uso do lugar. Isso se relaciona com o pluralismo popu-
lacional latino-americano, as diferenças étnicas, econômicas, religiosas 
e sociais que estão num mesmo espaço. Quando o autor trata da carac-
terística heterogênea, ele implica em desigualdades econômicas, capital 
cultural e implica em poder. Isso é feito a partir da exposição ao turbi-
lhão de mensagens desenvolvidas pela tecnologia com ajuda da indús-
tria cultural.
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 A sua característica heterogênea pode estar ligada a tentativa de 
resistência dos diferentes povos que viviam aqui. Nesse lugar que não 
consegue se ordenar pela cidade letrada, temos uma massa heterogênea 
que na indústria cultural viu e entendeu seu próprio eu, ou seja, se reco-
nheceu representada em termos de anseios e cotidianos. Segundo Rocha 
(2020), partindo de conceitos de Brooks e Martín-Barbero, o melodrama 
é uma matriz cultural da América Latina pelos dramas de reconheci-
mento presentes nas nossas tramas e que nos fazem reconhecer quem 
somos.

É pela matriz melodramática de reconhecimento que foram aplicados 
conceitos árabes e mulçumanos em um produto da indústria cultural 
nacional e então proposto a conformação de um mundo figurado para 
além de fronteiras nacionais. Entende-se ainda que foi usada a matriz 
cultural religiosa nacional e latino-americana cristã para a apresentação 
da cultura árabe.

Quando o árabe é tratado é importante salientar que as análises e 
pesquisas feitas dizem sobre o árabe mediado pela telenovela, pelo melo-
drama. Os questionamentos sobre Marrocos não ser árabe, as questões 
de formação do país bem como as questões sociopolíticas não fazem 
parte da pesquisa. A pesquisa busca olhar para a materialidade dada, ou 
seja, a telenovela. Na telenovela, há cenas que os marroquinos chamam 
a sua língua de árabe e se referem como árabes.

Ao tratar da materialidade, olha-se para o estilo. Segundo Jeremy 
Butler (2010) o estilo é qualquer padrão técnico de som-imagem que 
sirva a uma função dentro de um texto televisivo. A proposta é olhar 
para o estilo apresentado pela obra, isso após feita a descrição. Analisar 
o estilo é analisar a escolha de recursos técnicos para a encenação audio-
visual de modo a servir aos propósitos narrativos/dramatúrgicos. A 
partir disso procura-se identificar possíveis significados implícitos ou 
percepções sociais sobre a forma que a cultura árabe é introduzida.

Foram selecionadas quatro cenas do primeiro capítulo que mostram 
uma introdução à cultura árabe partindo de Jade, que é filha de árabes, 
mas nasceu no Brasil. Acompanhamos ela em três cenas, em que se 
mostra a dúvida com relação aos costumes estrangeiros e os do país que 
ela mora, afirmação de sua religião e medo frente as suas raízes. 
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Descrição das cenas de O Clone

No primeiro capítulo da telenovela O Clone (2002)1, a cultura árabe 
é introduzida de forma dosada, e existe fortemente a relação religiosa 
muçulmana com o que poderia ser o imaginário nacional brasileiro, 
muito voltado para o Rio de Janeiro, cidade dos personagens da tele-
novela. As cenas são de Jade sendo apresentada no Brasil em alguns 
momentos e por fim Jade conhecendo o tio Ali, já no Marrocos 

A primeira cena começa no capítulo 1, no Brasil, dando um close 
em uma casa vista na diagonal com uma mulher de burca preta carre-
gando sacola e bolsa e gritos de várias meninas que não aparecem de 
imediato dizendo “Jade”. Jade é introduzida pelas frestas da janela da 
casa olhando a rua e o que se passa. A mulher de burca preta pergunta 
para quatro meninas o que elas queriam com Jade obtendo a resposta de 
ser um convite para uma comemoração de aniversário numa discoteca. 
A mulher responde às meninas, enquanto entra na casa, que Jade não 
pode ir porque a religião delas (da mulher e de Jade) não permite. 

Jade, que desde o início estava observando tudo de dentro da casa, 
vai ao encontro da mãe que reclamava que as meninas brasileiras nunca 
as deixavam em paz. Jade questiona a mãe que não devia ter falado que 

1. Disponível em: https://www.dailymotion.com/video/x3f0uau. Acesso em 29 nov. de 
2019.

FIGURA 1: Diálogo de Jade com a mãe sobre os costumes da religião muçulmana
FONTE: Montagem de fotogramas retirados no período 5:29 a 7:34 minutos do 

capítulo 1, vídeo disponível no site Dailymotion
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a religião não permitia, com medo que as amigas rissem dela. A mãe, 
contudo, disse que uma vez que elas não riam da religião das meninas 
não teria motivos para o contrário. Praticamente todo o diálogo das duas 
é feito por plano e contra-plano, focando apenas na expressão facial e 
em pouquíssimos momentos no gesticular das mãos e braços da mãe.

Jade reclama que nunca podia fazer nada, dormir na casa de ninguém, 
estudar e ir à festas. A mãe tenta solucionar a queixa dizendo que Jade 
podia chamar as amigas para fazer a festa na sua casa, que podia levar as 
amigas pra estudar e dormir lá. Jade não vê problema em uma discoteca, 
a mãe fala algo em árabe e depois traduz “Paciência!”. 

A mãe então muda de assunto e diz a Jade sobre os exames que estava 
fazendo. Jade insiste com ela sobre a discoteca, diz que todas as amigas 
vão, que não tinha problema nenhum. A resposta da mãe é “Elas são 
brasileiras, você não é. E discoteca é um lugar de bebida, de luxúria, é 
haraam, pecado. Não é seu ambiente, Jade”. Jade retruca querendo saber 
onde é seu ambiente já que ela havia nascido e crescido lá, e dizendo que 
quer ser igual a todo mundo. A mãe diz: “Você só está aqui de passagem 
minha princesa, um dia, Insha’Allah, nós voltamos, vamos procurar 
a família do seu pai no Marrocos, lá é nossa casa, nosso lugar”. Jade 
termina dizendo que vai à praia. 

A cultura árabe é introduzida dentro de um cenário brasileiro, já 
colocando as diferenças entre vestes e religião em evidência. A proposta 
está em trazer ao espectador brasileiro a familiaridade para que ele possa 
apreender o diferente. É possível ver marcações melodramáticas no 
primeiro diálogo entre Jade e a mãe. Existe uma dificuldade de reconhe-
cimento da menina no que é imposto a ela. No diálogo dela é possível 
perceber que existe um respeito à mãe, mas uma vontade de pertencer 
ao país ao qual ela vive. A mãe por outro lado, propõe a ela que entenda 
que seu pertencimento é a outro lugar, criando um imaginário de um 
lugar melhor. Esse lugar seria o Marrocos.

Ao voltar para casa, Jade encontra uma senhora que diz que sua mãe 
havia caído e que ela já havia chamado a ambulância2. Jade corre para 

2. Disponível em: https://www.dailymotion.com /video/x3f0uau. Acesso em 29 nov. de 
2019.
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dentro da casa, sobe as escadas correndo gritando pela mãe e vê sua 
mãe deitada na cama. Se aproxima lentamente com expressão de preo-
cupação, a trilha sonora começa no fundo com a música Maktub, nesse 
momento sem vocal. 

Assim que ela chega até a cama as duas começam o diálogo, em plano e 
contra-plano, a mãe pede pra filha não chamar o médico, aparentemente 
feliz apesar de abatida, diz que já tinha chegado sua hora, agradecendo 
a Deus. Jade fica triste e retruca a mãe, a mãe de forma doce consola a 
filha dizendo: “Seu tio Alli vai cuidar de você, como cuidou da sua prima 
Latifa, você vai ver como é bonita a nossa terra, vai ver as tamareiras, 
o mercado do ouro, as caravanas no deserto”. Jade diz à mãe, chorando, 
que quer só que ela fique boa. A mãe continua: “Quando era pequena, 
você era doida para andar de camelo. Lá você não vai se sentir diferente 
de ninguém minha florzinha, vai ser feliz, muito feliz”. Fala com uma 
dificuldade, pausadamente e depois fecha os olhos e Jade começa a pedir 
pra mãe, em tom de desespero, para não a deixar sozinha, chorando. 

O tempo passa na cena e Jade dorme por cima da mãe, até que a 
senhora do início da cena chega no quarto oferecendo a Jade água com 

FIGURA 2: Quando Jade se despede da mãe que está morrendo.
FONTE: Montagem de fotogramas retirados no período 10:10 a 14:17 minutos do 

capitulo 1, vídeo disponível no site Dailymotion.
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açúcar, ela recusa, e diz que vai lavar o corpo da mãe e fazer o que deve 
ser feito3. A mulher oferece ajuda e Jade recusa dizendo que o ritual só 
pode ser feito por um muçulmano e que deveria ficar sozinha com ela. 
Pede a senhora, então, que ligue para um sheik, em São Paulo, para que 
ele fosse fazer o enterro. Jade então, faz o ritual, nesse momento com 
vestes muçulmanas brancas, véu no cabelo e recitando o árabe como 
uma música enquanto lavava o corpo da mãe.

A sequência dessa cena é a mãe de Jade morrendo, e a incentivando 
a pertencer a esse lugar imaginário ao qual ela deveria ir ao encontro. 
Jade, que faz um ritual de passagem muçulmano com o corpo da mãe, 
demonstra que aceita sua condição de não pertencimento local. Isso 
quando recusa que a senhora a ajude com o ritual, respeitando as tradi-
ções de origem e se afirmando muçulmana, portanto diferente.

Talvez o que a obra propõe ao trazer todas essas cenas é mostrar a 
mestiçagem de Jade, ao iniciar querendo pertencer ao local que está inse-
rida e após a morte da mãe fazendo um ritual do seu lugar de origem. 

3. Disponível em: https://www.dailymotion.com /video/x3f0uau. Acesso em 29 nov. de 
2019.

FIGURA 3: Jade preparando o corpo da mãe.
FONTE: Montagem de fotogramas retirados entre 14:18 e 15:01 minutos do capítulo 1, 

vídeo disponível no site Dailymotion.
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Essas mudanças de vestes e de comportamento mostram a mescla 
cultural e sentimental que Jade tem em sua composição. 

Podemos ver a cena muito pautada na oralidade, a mãe e a filha em 
uma discussão demonstram que são de um outro país, que tem hábitos 
diferentes e uma religião que parece muito rígida. Os aspectos visuais 
mostram como a mãe é diferente de uma mulher brasileira, e na cena 
final mostram como Jade também é diferente. Há um reconhecimento 
por parte do espectador, nas proibições da mãe, de ver como é ruim 
posturas religiosas rígidas, que não dão liberdade ao adolescente. Essa 
característica é atemporal, uma postura que independe da cultura, reli-
gião, passado ou presente. Vemos então, uma marca anacrônica melo-
dramática, de trazer para a trama aspectos cotidianos que perduram em 
vários tempos.  

A trilha sonora tem um papel, ela enfatiza o fato da predestinação, 
Maktub pode ser traduzido como “estava escrito”, que revela marcas 
melodramáticas ligadas à matriz religiosa. Isso por se tratar de destino, 
questões ligadas a redenção, entre outros.

Nesta cena nos deparamos com uma janela no centro, duas cortinas 
cada uma de uma cor, vermelha e azul; é possível ver as paredes com 
tijolos de barro nas laterais do enquadramento. Dentro da janela, no 

FIGURA 4: Quando Jade conhece o tio.
FONTE: Montagem de fotogramas retirados entre 38:35 e 43:33 minutos do capítulo 1, 

vídeo disponível no site Dailymotion.
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meio do plano, está Alli, debruçado sobre um tapete fazendo uma 
oração, com a cabeça de frente para a janela4. A cena começa com a 
trilha sonora Kyrie.

Jade aparece na porta, fica parada esperando o tio terminar seu rito. 
Ele termina, dobra o tapete, levanta e volta-se a ela e a cumprimenta: 
“Você é neta do meu irmão Farid, que Deus o tenha, seja bem vinda 
Jade, você alegra os meus olhos”. Jade, que até então estava imóvel, meio 
perdida, sorri para o tio, se aproxima e beija sua mão e agradece ao tio a 
ajuda financeira recebida para o tratamento da mãe. Alli responde: “Ah, 
Deus manda que auxiliemos os parentes em dificuldade, de onde você 
veio não é assim, lá cada um só pensa em si próprio”. Percebe-se um 
ponto de comparação.

Jade concorda em sinal de respeito “Sim senhor”, Alli continua: “O 
ocidente anda desafiando Deus, diz que Deus está morto, você viveu 
entre eles, ainda não sei o quanto está longe de nós. Você foi educada 
segundo os ensinamentos do Alcorão, faz as orações cinco vezes ao dia?”. 
Jade responde de forma rápida: “Eu rezo, não é nas horas certas, mas 
eu rezo, é porque no Brasil a gente não escuta o Moazimes chamando, 
então perde a hora certa de rezar.” 

Alli fala com bom humor sobre a importância de se ter raízes, que 
Jade deve reconciliar com as dela e pergunta se ela tem vontade de 
estudar. Jade diz que quer ser médica. Alli sorri e diz: “Temos ótimas 
faculdades aqui no Marrocos, você faz o seu curso e depois pensamos 
num casamento pra você, está bem assim?”. Jade demonstra receio no 
olhar e Alli complementa: “Não tenha medo de nós, somos sua família. 
Seu sangue já veio?”. Jade não entendeu a priori, ele repete a pergunta, 
ela diz que sim. Alli então conclui: “Então é conveniente que cubra a 
cabeça quando sair na rua ou quando estiver diante de um homem 
que puder ser seu marido. A beleza da mulher deve ser guardada para 
o seu marido”. Jade aceita. O tio pega na sua mão e complementa: “E 
não chore mais, soube que andou chorando pela morte da sua mãe. 
Morrer faz parte do destino de todo ser humano, está escrito, toda alma 
há de provar o sabor da morte. Salaam Aleikum, que a paz esteja com 

4. Disponível em: https://www.dailymotion.com /video/x3f0uau. Acesso em 29 nov. de 
2019.
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você.” Alli termina sorrindo segurando a mão da moça, Jade responde 
sorrindo: “Aleikum As-Salaam, com o senhor também”. A cena termina.

As falas explicam a organização de vida de um árabe muçulmano. Na 
cena vemos um cenário diferente que nas anteriores, com muita textura, 
cores e isso pode representar o diferente, diferente do Brasil, diferente 
do “ocidente”. Se a trilha sonora que tocou em uma das cenas iniciais era 
sobre um termo em árabe, agora, quando Alli fazia suas orações muçul-
manas, a trilha sonora era Kyrie, uma música usada em rituais católicos.

Alli apresenta a Jade aquele pedaço que ela sentia falta, o lugar pelo 
qual sua mãe a disse pertencer e onde ela entendia que não seria mais 
diferente. Mas sua postura frente a isso transpareceu insegurança, medo 
e desconhecimento. Jade é a heroína ou mocinha da história, perdeu a 
mãe nova e é obrigada a ir para o Marrocos, cumprindo um costume 
religioso para, portanto, ser criada por seu tio. A mãe de Jade de forma 
clara ocupa o arquétipo da mãe segundo Da Silva, Ribeiro e John (2016) 
ela passa a ideia de resignação e sofrimento, aquelas qualidades e defeitos 
típicos de mãe como por exemplo segurança, abrigo e super proteção. O 
tio parece ocupar a posição de sábio, já que ele é quem orienta Jade em 
relação à religião quando ela chega.

As mesclas notadas pelos seus questionamentos na primeira cena, 
a sua transfiguração no ritual fúnebre pode configurar Jade como uma 
personagem que encarna traços heterogêneos da cultura latino-ameri-
cana. A heterogeneidade está ligada a uma tentativa de resistência de 
Jade aos costumes impostos pela mãe, ao estranhamento com os ensina-
mentos do tio e visto também modo de uso próprio da religião por Jade, 
como o uso de roupas ocidentais, o não uso do véu. Além disso, o fato 
de Jade ser muçulmana e professar a fé a seu modo, ela tem uma forma 
de ordenar a sua vida que usa de parte dos preceitos religiosos, mas não 
todos.

É possível perceber em Jade, nós, latino-americanos, que ao assistirm 
nos deparamos também com muitas dúvidas, questionamentos, por 
exemplo: como realmente se ordena esse povo? Jade é como um espelho 
para nós, de quando mergulhamos para conhecer o desconhecido. Os 
fragmentos de histórias que fazem parte de uma raiz que se perdeu no 
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tempo e que de alguma forma nos leva a experienciar ou imaginar pois 
diz sobre nós. 

Por isso que podemos ver tantas semelhanças e tantas compara-
ções com o brasileiro. É mostrado como se ordena a cultura árabe no 
Marrocos pegando por base a nossa cultura. É importante falar de como 
o povo de lá é acolhedor em detrimento do povo brasileiro, porém a 
chave que Alli usa é a religião, ele usa falas que polarizam e demonstra 
uma religião em detrimento de outra. Foi uma estratégia da telenovela 
de mostrar que os mulçumanos aparentemente vivem a religião mais 
que a maioria das pessoas que moram no ocidente e não são muçul-
manas.

É possível notar vocabulários árabes durante os diálogos: Haraam, 
Salaam Aleikum, Aleikum As-Salaam, Insha’Allah. Talvez nesses 
momentos fique claro como se usa a matriz religiosa cristã latino-
-americana para explicar o que essas palavras querem dizer. Mais ainda 
que isso as colocam em contextos que as explicam de forma didática 
devido a colocação em frases. Isso pode facilitar a compreensão, como 
por exemplo: “Você só está aqui de passagem minha princesa, um 
dia, Insha’Allah, nós voltamos, vamos procurar a família do seu pai no 
Marrocos, lá é nossa casa, nosso lugar”. Expressão que poderia ser subs-
tituída pela “se Deus quiser”.

As outras expressões são sucedidas de apostos que remetem a expres-
sões cristãs religiosas. Como por exemplo Haraam, que significa, pela 
telenovela, pecado. Partindo da explicação da telenovela entendemos 
que Haraam é algo que não pode ser feito, mas numa matriz religiosa 
cristã entende-se também que somos todos pecadores e que buscamos 
sempre melhorar. Isso, portanto, auxilia a acompanhar a trajetória de 
Jade, que quer viver a vida, e que se põe perdida porque quase tudo é 
pecado. Se torna, então, um pouco confusa a relação que nós especta-
dores vamos assumir perante a religião deles.

Considerações finais

A introdução da cultura árabe muçulmana marroquina se dá por 
meio de diferenças e aproximações com a cultura brasileira carioca, 
traduzida em questionamentos internos e externos da personagem Jade, 
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em sua busca por um reconhecimento a partir de sua raiz marroquina. 
Inicialmente vemos um contraste entre a mãe de burca e Jade inserida 
em uma cultura local. É visto então, Jade se afirmando muçulmana ao 
fazer o ritual na mãe. Por fim, assistimos ela se questionar sobre as raízes 
que tanto sentia falta por serem desconhecidas para ela. Sob uma pers-
pectiva geral vemos o árabe muçulmano marroquino através de Alli, 
que por meio de comparações e traduções ligadas a cultura ocidental 
católica, explica pra Jade partes importantes dos costumes locais de 
Marrocos.

A experiência visual da cultura árabe é potencializada partindo das 
traduções feitas pelo tio e pela mãe de Jade, na oralidade, sobre palavras e 
sentidos que elas adquirem em comparação com o que temos de sentido 
na cultura local brasileira cristã. Além disso, a experiência também é 
vista na própria comparação visual entre a mãe e Jade e as casas, a do 
Brasil e a do Marrocos. Esses aspectos comparativos já mostram a intro-
dução a um lugar desconhecido e enfatizam as falas principalmente 
do tio ao colocar sua cultura em relevância na comparação com a do 
“ocidente”.

Podemos ver como a matriz cultural religiosa latino-americana 
é utilizada durante o primeiro capítulo da telenovela O Clone (2002) 
como forma de traduzir, mesmo que não literalmente, ensinamentos 
e costumes árabes muçulmanos. Ao traduzir como pecado a palavra 
Haraam, remete-se à forma com a qual apreendemos a noção de pecado, 
Haraam para eles, na verdade, pode ser melhor entendido como proi-
bido, porque aparentemente a religião e a política se misturam em 
Marrocos. Uma pessoa que cometeu Haraam, para eles, será julgada no 
plano transcendental e pelos homens.

Limitar Haraam a palavra pecado, pensando no que a visualidade 
nos traz, acaba por nos fidelizar a compreender o drama pessoal de Jade 
e tratá-la com a mocinha que não está errada em querer coisas que se 
dizem ser Haraam, entendemos que todos os seres humanos pecam, isso 
é parte do que somos, numa ideologia cristã ocidental. O que nos coloca 
em redenção seria as nossas índoles de pecar, porém querer o bem, por 
exemplo. E sendo posto nesse contexto, Jade pode ser vista como um 
ser humano como qualquer outro que não merece ser julgada pelos seus 



AINDA ASSIM NOS LEVANTAMOS116

desejos e dúvidas. Ela é talvez, mesmo a mãe insistindo que não, uma 
latino-americana em busca de algo que lhe falta, no seu drama por reco-
nhecimento. Ao entender esse lugar de dúvida que Jade ocupa, reco-
nhecemos nela, na sua crise existencial, a completude que foi negada ao 
latino-americano. Portanto no desenvolver desse melodrama torcemos 
pela personagem por estabelecermos um pacto de identificação, por 
sentir falta do que nos foi negado enquanto latino-americanos.
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Capítulo 7

A escrita do tempo e o tempo da escrita: 
encontros nas práticas de pesquisa 
antropológica e comunicacional 
Isabela Crispim Furtado e Ítalo Vinícius Gonçalves

Introdução

Ao refletir sobre a prática etnográfica, Fabian (1983) propõe uma 
crítica aos usos do tempo na escrita antropológica, na medida em que 
certas escolhas distanciam o interlocutor de pesquisa e encerram a expe-
riência do encontro com a alteridade em uma visão estática e atrasada 
característica da modernidade. Nesse sentido, sua crítica é um convite 
para uma investigação que tome responsabilidade sobre a maneira que 
narramos o outro e sobre a afirmação de um tempo imperfeito que 
constitui nossos trabalhos. Pensando na própria aporia gerada pelo 
conceito de tempo, este trabalho pretende debater seus atravessamentos 
nas pesquisas em Antropologia e Comunicação, observando os modos 
de aparição do tempo em nossos fenômenos de estudo, tal como nos 
percursos metodológicos de pesquisa. O foco é pensar a temporalidade 
como moduladora dos encontros que estabelecemos com o outro e da 
própria atividade de escrita como produção de textualidade. Se a moder-
nidade se constitui como o “acerto de todos os relógios do mundo” 
(APPADURAI, 2004), buscamos pensar o tempo através de uma pers-
pectiva localizada (HARAWAY, 1995), cujo compromisso do encontro 
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seja marcado pela diferença cambiante e não pela falsa promessa de um 
estabilizado futuro-por-vir. Para isso, evocaremos autorxs de ambas as 
áreas que tenham contribuído de alguma forma para esse projeto.

A colonialidade do tempo

No livro Longitude: a verdadeira história do gênio solitário que resolveu 
o maior problema científico do século XVIII, publicado em 2008 pela 
editora Companhia da Letras, Dava Sobel conta a história da Lei intitu-
lada “Longitude Act”, promulgada pela Grã-Bretanha em julho de 1714, 
no final do reinado da rainha Anne. Conforme os documentos da época 
nos mostram, a medida foi, na verdade, uma disputa promovida pela 
rainha a fim de gratificar monetariamente aquele que pudesse resolver 
um dos grandes conflitos que assolavam os navegadores do período: o 
cálculo da longitude. Para isso, seria necessário a invenção de um relógio 
mais sofisticado e adequado às condições de navegação do que o exis-
tente naquele momento. Embora o relógio de pêndulo já fosse utilizado 
há algumas décadas com uma relativa eficiência até aquele período, além 
de só possuir o ponteiro da hora, seu uso também se restringia à terra. 
Isto porque, devido às influências de temperatura, umidade e balanço 
do mar, a ferramenta não conseguia manter um ritmo de trabalho sem 
sofrer distorções consideráveis. Assim, ao longo dos próximos 114 anos 
do desafio oficial, algumas quantias de dinheiro foram pagas àqueles 
que, gradativamente, alcançavam uma maior precisão. Contudo, foi o 
relojoalheiro John Harrison que embolsou a maior quantia paga pelo 
império, cerca de 20.000 libras, o equivalente a quase 3 milhões de libras 
em valor atualizado.

O mérito de Harrison consistiu em criar uma estrutura resistente às 
intempéries, ao utilizar um sistema de mola, e que também já indicava 
os minutos com uma exatidão quase absoluta. Isso era necessário para 
que o cálculo da longitude pudesse ser, finalmente, executado. Embora 
seu primeiro protótipo apresentado tenha sido rejeitado em 1761 pelo 
Comitê, em 1765, após melhorias, o instrumento foi reconhecido como 
adequado às exigências estabelecidas. Por isso, considera-se que o 
relógio marítimo inventado por Harrison tenha revolucionado a nave-
gação e poupado milhares de vidas desde a sua criação. Entretanto, o que 
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não costuma aparecer juntamente com essa narrativa é o modo como 
a invenção do relógio moderno também pode nos mostrar uma parte 
da colonialidade do poder a qual povos foram submetidos. Não apenas 
enquanto dimensão epistemológica, mas também como uma história 
material e encarnada de violências contra corpos, saberes, práticas e 
temporalidades outras que se colocaram sob julgamento e aniquilação. 
Uma história de como o tempo foi um instrumento a serviço dos colo-
nizadores para a precarização dos modos de vida não europeus, para a 
instauração de uma corrida a um suposto futuro por vir, cujos corpos 
não brancos ainda nem se encontravam; estavam num dito presente 
paralelo aquele do homem branco conquistador.

Ainda cabe pontuar, não somente a título de curiosidade, de que 
a popularização dos relógios na vida social se dá a partir da primeira 
guerra mundial, período em que os relógios de pulso se tornam comuns 
entre os soldados de guerra e cuja a origem, curiosamente, se deve a um 
brasileiro: Santos Dumont, responsável por encomendar o novo design 
do instrumento visando a facilitação dos testes do que viria a ser o seu 
14 bis.

É interessante como a história da Antropologia também nos ajuda 
a realçar a questão levantada neste texto. A disciplina antropológica 
começa a se constituir enquanto campo de pesquisa a partir de relatos 
de viajantes europeus, muitos deles acadêmicos, sobretudo médicos e 
cientistas, às terras colonizadas. A figura de um estrangeiro desbravando 
um mundo novo e diferente do seu, um mundo “primitivo”, exótico e 
misterioso, constitui o imaginário “Ocidental” lado a lado de seu projeto 
colonizador. Embora existisse, desde aquele momento, uma preocu-
pação em desvincular essas pesquisas da visada exploratória conduzida 
pelas nações, a prática etnográfica e de escrita antropológica estiveram 
fortemente envolvidas na dinâmica colonial.

Na medida em que a antropologia como campo se afirma enquanto 
o estudo da alteridade, a viagem se torna uma “prática temporalizadora” 
(FABIAN, 1983) diante do pressuposto ocidental de um tempo imanente. 
Os diferentes contextos que passam a ser reconhecidos nessas viagens 
são organizados em uma escala temporal pela antropologia evolucio-
nista. Dessa perspectiva, sociedades “nômades” sempre serão menos 
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evoluídas que sociedades agricultoras, e temporalmente mais distante, 
mais primitivas em relação às sociedades ocidentais, que representam o 
cume da escala evolutiva. Outro exemplo que vai na mesma direção é a 
classificação de sociedades indígenas como “tribais”, que corresponde a 
uma tendência de encapsular essas etnias em tempos passados, motivo 
pelo qual o termo hoje em dia não é utilizado sem as devidas ressalvas. 

Assim, se o tempo se consolidou enquanto uma arma da modernidade 
para a construção das subalternidades, onde essa mesma modernidade 
efetua um “acerto de todos os relógios do mundo” (APPADURAI, 2004), 
não nos esqueceremos de como a sua operacionalização é desdobrada a 
partir da manutenção das lógicas coloniais nos mais diversos campos de 
produção do saber/poder, dentre eles o espaço acadêmico. Este espaço 
que, por excelência, acaba produzindo fundamentalmente relações 
dicotômicas entre nós x eles, ocidente x oriente, passado x presente, 
racionalidade x afetividade, cultura x natureza, homem x mulher, e 
tantas outras. Portanto, a intenção deste texto é discutir como o tempo 
pode ser repensado fora de suas lógicas coloniais de atuação dentro dos 
espaços acadêmicos, mais precisamente, em nossos processos de escrita.

Se a escrita se conforma enquanto um “espaço de negociação” 
(CHIZIANE, 2016), cujo tempo do outro também não deve ser homo-
geneizado e naturalizado enquanto um tempo passado, como um tempo 
pesquisado, trazemos as contribuições de antropólogos como Johannes 
Fabian e Donna Haraway com objetivo de tensionar as concepções clás-
sicas de escrita etnográfica amparadas numa suposta ideia de autori-
dade que separaria o corpo do “nativo” daquele que o observa, tal qual 
os tempos que os atravessam em seus múltiplos momentos de relação, 
sejam estes físicos ou discursivos. Entretanto, tal movimento também 
ambiciona contemplar as práticas de pesquisas comunicacionais na 
medida em que pensamos centralmente a dimensão dos processos de 
elaboração textual. Assim, tempo e escrita são as marcas que mobili-
zamos, aqui e ali, para pensar os nossos movimentos dentro e fora do 
campo de pesquisa.
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As primeiras “viradas”

Se o tempo se institui como peça fundamental no jogo da alteridade 
estabelecido pela modernidade, é no próprio campo acadêmico1 que as 
rusgas surgidas das relações entre  pesquisador e pesquisado tomam um 
novo fôlego e culminam naquilo que chamamos de virada antropológica, 
mas que também tiveram ressonâncias no campo linguístico e historio-
gráfico. A partir desse momento, na década de 1980, as críticas à noção 
de autoridade etnográfica se acumulam e a dimensão dos processos de 
constituição textual de nossos trabalhos é questionada. Se antes o texto 
buscava descrever o outro e os modos com que este produzia cultura, 
agora ele é visto como um testemunho, produto de uma posição espe-
cífica na cadeia de relações estabelecidas em campo. Assim, põe-se em 
discussão o lugar ocupado pelo pesquisador dentro dos terrenos de 
pesquisa, mas não só: também é preciso reconhecer que tal posição não 
somente influencia, mas modula os tipos de dados obtidos, tal como 
o fenômeno a ser estudado. Nesse cenário, pululam críticas ao modo 
como o conceito de cultura é operacionalizado dentro dos campos das 
ciências sociais, seja pela cristalização das diferenças incutidas nessa 
ideia (ABU-LUGHOD, 2018), ou pelo caráter “inventivo” de sua mani-
festação (WAGNER, 2012) através de como o escrevemos. Contudo, era 
necessário que o texto também mobilizasse a mudança proposta por 
parte dessa academia composta, sobretudo, das próprias populações 
historicamente postas na posição de Outro epistêmico, mas que agora 
também ocupavam o terreno da “Grande Ciência”.

E é justamente a partir da inserção dos próprios “nativos” na estru-
tura de produção do saber que outro ponto importante é colocado em 
jogo: os Outros a quem atribuímos a posição “privilegiada” de estudo. Se 
até então, na antropologia, a familiarização do exótico era, via de regra, 
buscada nas ditas sociedades/populações “primitivas”, a partir da crise 
epistêmica promovida por essa “nova antropologia”, o familiar também 
torna-se uma fonte legítima de investigação. A então recente antropo-

1. Mas não só, uma vez que devemos lembrar de como as décadas de 1960 e 1970 
foram importantes para diversas renovações no campo político, principalmente com as 
movimentações populares em prol da liberdade e igualdade sexual e de gênero vindas 
pelas diversas organizações populares.
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logia urbana passa a questionar os nossos próprios modos de consti-
tuição do tempo, da cultura, do corpo, do ‘eu’, tomadas como processos 
naturalizados à medida que ocupávamos a posição daquele que inves-
tiga, desenraizada de um caráter também sujeito a investigação.

No sentido de ainda questionar a naturalização das dicotomias esta-
belecidas até então, George Marcus nos apresenta a sua proposta de 
“etnografia multissituada”. Conforme o título do clássico texto publi-
cado pelo autor “Ethnography in/of the world system: the emergence of 
multi-sited ethnography” (1985), seu argumento visa dilatar as fronteiras 
entre os estudos ditos locais daqueles de dimensões mais globalistas. A 
estratégia, segundo Marcus, era a de seguir os rastros deixados pelos 
fenômenos culturais aqui e ali, onde o local e o global, conjuntamente, 
produzem efeitos em múltiplas escalas da vida social, tendo o cientista 
social (especialmente o antropólogo) o desafio de mapear as tensões, os 
arranjos e as negociações entre tais dimensões. A tarefa era realizar uma 
espécie de cartografia, onde os atores e as suas ações pudessem ser vistos 
de uma maneira sistêmica, mas também numa relação de proximidade e 
afastamento. Portanto, o trabalho se encontra nas “estratégias de seguir, 
literalmente, as supostas conexões, associações e relações [entre atores e 
estruturas sociais]” (MARCUS, 1995, p. 97, tradução nossa).

Embora a etnografia multissituada seja um exercício de mapeamento 
do terreno, seu objetivo não é ser uma representação holística, um 
retrato etnográfico do sistema mundo como uma totalidade. Ao con-
trário, reivindica que qualquer etnografia de formação cultural num 
sistema-mundo seja também uma etnografia do sistema-mundo, não 
podendo ser entendida apenas em termos de uma mise-en-scéne de 
um convencional local isolado da pesquisa etnográfica, assumindo 
de fato sua formação cultural, produzida em múltiplos e diferentes 
locais, em vez de condições particulares de configurações dos sujeitos 
de estudo (MARCUS, 1995, p. 99, tradução nossa).

Ainda, Marcus aponta uma outra justificativa para a metodologia 
que elabora: a forte influência dos estudos culturais e de mídia que atra-
vessavam os debates antropológicos naquele momento. Se há décadas 
já se questionava o papel e as formas de atuação da mídia enquanto um 
modus de “manipulação” social, no momento das viradas, tais teorias 



127A ESCRITA DO TEMPO E O TEMPO DA ESCRITA

(agora contando com argumentos mais robustos), já não se encon-
travam tão afastadas dos outros campos de estudos sociais. Conside-
rando essa interlocução e a preponderância desses estudos para muitas 
das pesquisas que se debruçaram sobre fenômenos transculturais, 
o antropólogo aponta que tais camadas também são necessárias aos 
estudos etnográficos, uma vez que a vida social se encontrava indisso-
ciada desses dispositivos e eles acabavam por nos revelar novas dinâ-
micas das relações sociais e dos modos como imaginamos o mundo e a 
nós mesmos. 

Embora a proposta de Marcus tenha se popularizado na disciplina 
antropológica, principalmente entre aqueles que buscavam estratégias 
para pensar a etnografia em contextos digitais, cuja ideia de multissitu-
alidade era bastante sedutora pelas próprias dinâmicas instauradas pela 
internet nos múltiplos campos da vida social, sempre recordamos da 
ressalva apontada pela professora responsável pela disciplina de “Funda-
mentos da pesquisa etnográfica” no nosso segundo ano de graduação. 
Karenina dizia o seguinte: “Toda etnografia é multissituada, o texto é 
que nem sempre é”. Com isso, ela nos alertava para os perigos da paci-
ficação realizada em nossas pesquisas através dos textos que tecemos. 
Uma pacificação dos percursos que foram necessários para a realização 
desses projetos, das condições de existência não somente daquela expe-
riência, mas como também do próprio texto que sedimentava as rela-
ções que estabelecíamos durante esses trajetos. Assim, se toda pesquisa é 
multissituada, mas o texto nem sempre, quais são as táticas possíveis que 
podemos adotar para que as relações, os tempos e os caminhos percor-
ridos e negociados em campo surjam de modo visível e o mais honesto 
possível? De que modo assumir a multissitualidade pode nos ajudar a 
romper as cisões que tanto tendemos a fazer entre natureza e cultura, 
sujeito e objeto, tempo passado e tempo presente, eu e o outro? São essas 
as perguntas que nos movem para a construção de uma reflexão antro-
pológica, mas também comunicacional.

Do tempo ao texto

O antropólogo Johannes Fabian (1983) nos aponta o “uso esquizo-
gênico do tempo” que nomeia a distância entre a pesquisa empírica e a 
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interpretação teórica. Nesse caminho à alteridade, a diferença se cons-
titui como distância temporal. Sua crítica elaborada na década de 80 
acompanha as proposições das viradas (ontológica, linguística, materia-
lista), onde há uma busca em reconhecer os velhos binarismos ociden-
tais como insuficientes e, nesse ponto, os então chamados de objetos 
de pesquisa precisam ser reconhecidos como sujeitos. Sua crítica se 
estende no mal uso que as correntes mais clássicas da antropologia –  
o funcionalismo britânico, o estruturalismo francês e o culturalismo 
norte-americano –, fizeram da dimensão temporal (ora omitindo, ora 
contornando) em suas pesquisas. Esse mal uso da dimensão temporal 
se refere ao tempo compartilhado  durante o campo e a maneira como 
esse processo é apresentado no resultado da escrita etnográfica. Mais do 
que nos apresentar uma solução para o tempo em nossa escrita, Fabian 
faz uma extensa crítica à desresponsabilização pela partilha do tempo, 
algo que ele chama de “negação da coetaneidade”, no encontro com os 
outros sujeitos que constituem e são interlocutores da pesquisa. Negar 
a coetaneidade significa, nesse contexto, “uma persistente e sistemática 
tendência em identificar o(s) referente(s) da antropologia em um Tempo 
que não o presente do produtor do discurso antropológico” (FABIAN, 
2013 [1983], p. 67).

Para repensar a maneira que a temporalidade constitui as nossas 
pesquisas, a perspectiva que a boliviana Silvia Rivera Cusicanqui (2018) 
nos informa é bastante profícua. A autora realiza uma crítica epistêmica 
em torno da relação colonial, a partir da noção Ch’ixi, uma categoria de 
uma etnia indígena andina, o povo aymara. Ch’ixi é uma zona de fricção 
onde se enfrentam os contrários e que remete a relação com a mineração 
na fase colonial, a justaposição de diferentes manchas e pontos que não 
se homogenizam, “en permanente estado de roce y electrificación, es la 
que crea el magma que posibilita las transformaciones históricas, para 
bien o para mal” (RIVERA CUSICANQUI, 2018, p. 84). Ela nos atenta 
a enxergar a imparcialidade de nossas perspectivas que são constituídas 
por contradições e transformações. Em outro trabalho, Rivera Cusi-
canqui (2010) afirma que a relação colonial é atualizada e reconfigurada 
e a temporalidade não é uma linha unidirecional.
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No hay “post” ni “pre” en una visión de la historia que no es lineal ni 
teleológica, que se mueve en ciclos y espirales, que marca un rumbo 
sin dejar de retornar al mismo punto. El mundo indígena no concibe 
a la historia linealmente, y el pasado-futuro están contenidos en el 
presente: la regresión o la progresión, la repetición o la superación 
del pasado están en juego en cada coyuntura y dependen de nuestros 
actos más que de nuestras palabras (RIVERA CUSICANQUI, 2010, 
p. 53-54).

Nesse sentido, as práticas e os discursos descolonizadores são, a um 
só tempo, crítica epistêmica, produção acadêmica e postura política, 
vislumbrando a descolonização enquanto que a realizam. Essa perspec-
tiva informa a necessidade de criarmos conexões a partir do presente 
com aquilo que fomos e que desejamos ainda ser. Na escrita, o foco de 
discussão deste trabalho, a noção de textualidade se articula a esse emara-
nhado temporal ao apostar no valor diferencial dos textos (BARTHES, 
1970). O texto não é assim, um produto estático do trabalho acadêmico, 
mas pode ser também encarado, na perspectiva Ch’ixi, como uma uma 
mancha que se articula a tantas outras manchas, sempre em movimento 
de articulação com novos e antigos textos, desenhando assim, as textua-
lidades. Como afirma Bruno Leal, as textualidades, essa maneira menos 
rígida de conceber o texto, é mais um “modo de agir” (LEAL, 2018, p. 
32) no mundo do que uma coisa encerrada em si mesma.

Se as viradas instituíram um novo olhar das ciências sociais para 
os seus já estabelecidos “objetos” de pesquisa, elas também propor-
cionaram um certo tipo de  revisão  das posições que pesquisadores 
e pesquisados ocupam nos espaços sociais, sejam eles dentro ou fora 
das academias. A importância disso não se deu apenas em questionar 
o papel das pesquisas desenvolvidas amplamente pela área da antro-
pologia (embora não somente), mas também o de se enxergar o modo 
como a estrutura acadêmica acaba por reforçar e cristalizar o lugar do 
Outro perante aqueles que têm o seus espaços de privilégio assegurados, 
lugares que também são naturalizados enquanto posições neutras de 
saber-poder. Se utilizamos tanto as noções de “posição” e “lugar” para 
descrever algumas das reformulações derivadas desse período, não o faço 
ao acaso. Acionamos temporalidades que nos atravessam e atravessam 
a nossa escrita, consequentemente. Penso aqui em Foucault (2014) ao 
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falar sobre um “esquadrinhamento da vida social”, não apenas para as 
formas do funcionamento do poder na produção de corpos e subjetivi-
dades docilizadas e obedientes, mas também nas estruturas dos dispo-
sitivos, onde corpos, discursos, imagens estão alocadas segundo lógicas 
simbólicas, mas também materiais de relações assimétricas. Também 
pensamos numa série de considerações vindas dos estudos raciais e de 
gênero, que pensam nas composições sociais das diferenças constituídas 
a partir do atravessamento dos diversos marcadores sociais nos corpos 
daqueles que os “carregam”, pensamos assim nas ideias de intersecciona-
lidade, estas, muito importantes para revisionar os estudos que se dedi-
cavam às “identidades”, termo que por muito tempo se manteve forte 
e presente na academia sem a devida reflexão. Mas também pensamos 
em Haraway (1995), talvez a referência mais óbvia ao termo suscitado. 
Ela, que dedicou toda a sua trajetória acadêmica à questão das fron-
teiras instituídas pela modernidade entre o humano e não-humano, a 
natureza e a cultura, questiona tal produção exatamente enquanto uma 
questão de posição. Também pensamos aqui a posição enquanto uma 
dimensão rítmica daquilo que nos propomos a estudar, uma dimensão 
que faz do corpo o principal modo de pensarmos um outro tempo e 
uma outra postura diante do que escrevemos. Neste sentido, uma última 
contribuição recai sobre as propostas afetivas nas pesquisas em Comu-
nicação, fortemente inspiradas pela produção de Jean-Luc Moriceau. 
Dessa forma, ao pretendermos encerrar esse capítulo, trazemos ambas 
as questões: de um lado, do lugar que ocupamos no campo e no texto, de 
outro, dos afetos que atravessam tais dimensões. Não como instâncias 
separadas, mas co-constituintes de um mesmo processo de “estar-lá” e 
de “tornar-se com”.

Haraway (1995), em seu artigo intitulado “Saberes localizados: a 
questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial”, 
nos apresenta não somente o modo como os movimentos feministas 
revolucionam o fazer científico ao apontarem as fortes relações entre 
o conteúdo dos saberes produzidos e o corpo daqueles que os fazem, 
mas também se direciona à questão ética, o domínio primeiro para a 
produção de um saber verdadeiramente compromissado e responsável. 
De acordo com a filósofa, apenas podemos chegar a uma verdadeira 
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objetividade científica (o que já nos desperta uma forte curiosidade, já 
que presenciamos a defesa de um ponto tão questionado pelas ciências 
humanas há algumas décadas, ou, pelo menos, com mais força a partir 
das viradas da década de 1980) a partir do momento em que assumimos 
nossos lugares em campo, tal qual de que forma esses lugares modulam 
aquilo que produzimos ou podemos produzir. Tais lugares devem ser 
assumidos não apenas ao reconhecer as marcas sociais que nos produ-
ziram enquanto sujeitos singulares, mas também ao corpo que temos e 
ao corpo que afeta aquilo que observa, assim como é afetado de volta.

Assim, de modo não muito perverso, a objetividade revela-se como 
algo que diz respeito à corporificação específica e particular e não, de-
finitivamente, como algo a respeito da falsa visão que promete trans-
cendência de todos os limites e responsabilidades. A moral é simples: 
apenas a perspectiva parcial promete visão objetiva (HARAWAY, 
1995, p. 21). 

Portanto, de acordo com a autora, devemos nos desvencilhar daquilo 
que chama de “truque de deus”, ou seja, de uma suposta performativi-
dade científica baseada numa posição de onipresença neutra e distan-
ciada por parte dos cientistas. Aqui, o caso contado por Keller (2006) é 
exemplar ao considerar tais lugares de reconhecimento. O fato narrado 
por ela se refere às pesquisas desenvolvidas desde a primeira metade do 
século XX acerca dos óvulos e que ganharam novos direcionamentos 
a partir da década de 1980 com o estudo de Gerald e Helen Schatten 
quando se debruçaram sobre o fenômeno da fecundação. De acordo 
com Keller, se antes os óvulos eram estudados mediante uma separação 
tradicional e dicotômica entre as funções ativas dos espermatozóides 
contra a posição passiva dos ovários, esse binarismo era surpreendente 
não pelo seu caráter sexista, mas pela impressionante consistência do 
trabalho experimental: 

[que] forneceu descrições químicas e mecânicas da motilidade do 
espermatozóide; de sua aderência à membrana do óvulo e de sua ca-
pacidade de efetuar a fusão das membranas. A atividade do óvulo, 
suposta não existente a priori, não requeria qualquer mecanismo, e 
tal mecanismo não foi encontrado (KELLER, 2006, p. 17). 
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Tal fato começa a mudar com a inserção de um corpo feminino 
pesquisando este fenômeno, cujas descobertas começaram a nos mostrar 
uma série de papéis mais ativos do óvulo para a fecundação: “o óvulo 
não é apenas uma grande esfera cheia de gema que o espermatozóide 
perfura para dotar de vida nova [mas que] são parceiros mutuamente 
ativos. (SCHATTEN; SCHATTEN, 1983, p. 29 apud KELLER, 2006, p. 
18). 

Embora Haraway não se detenha a escrever sobre as condições 
temporais da dimensão textual dos trabalhos acadêmicos, acreditamos 
que seu argumento sobre a posicionalidade do saber, ou seja, sobre as 
formas pelas quais nós, pesquisadores, nos colocamos eticamente diante 
daqueles ou daquilo que estudamos e explicitamos de forma respon-
sáveis nossas posições diante daquilo que observamos (tal como inte-
resses políticos/econômicos/pessoais/morais, escolha dos métodos de 
pesquisa, crenças frente a tais fenômenos, quais as perguntas que nos 
movem diante aquele assunto...) pode nos oferecer caminhos para 
pensar as mobilizações que fazemos do tempo no ato de escrever. Acre-
ditamos que pensar sobre posição é também pensar sobre o movimento 
dos lugares que ocupamos mediante o progresso e desenvolvimento 
das pesquisas que fazemos. Se em determinado ponto nos dirigíamos 
para os nossos informantes com preocupações x, como nos colocamos 
em outro ponto do percurso? Qual a relação entre aquilo que persiste e 
o que não? Mas não só. Como pensar os pontos rítmicos que marcam 
as nossas investigações? Como o tempo instaura em nós aquilo que 
analisamos? E como ele também ocorre no objeto? Mas ainda não só. 
Como pensar esse tempo sem operacionalizá-lo através de uma lógica 
pacificadora, onde o passado é visto como aquilo que sentimos num 
dado momento, mas que deve ocupar um lugar nesta linha ordenada 
que construímos para narrar nossos percursos? Será que escrever não é 
também (re)atualizar aquilo que investigamos? Será que também não é 
uma outra etapa do processo de investigar aquilo que observamos? Se 
a escrita também é um tempo presente de pesquisa e de relação com o 
outro, como podemos pensar o que seja pesquisar dado esse tempo que 
nunca termina, mesmo após a entrega de nossas composições textuais 
aos múltiplos espaços possíveis?
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Acreditamos nas proposições colocadas acima na medida em que 
também acreditamos que escrever não é simplesmente um ato de comu-
nicação, mas também um modo de desdobramento do mundo. E se 
desdobramos o mundo a partir da tradução de nossas pesquisas em 
escrita, consideramos eticamente responsável pensar de que forma tais 
desdobramentos nos atravessam de um ponto ao outro também durante 
essa etapa. Para essa questão, nos parece fundamental desdobrar a ética 
trazida por Haraway através das perspectivas apresentadas pela virada 
afetiva no campo da Comunicação, especificamente, a partir dos escritos 
de Jean-Luc Moriceau (2019).

Primeiramente, Moriceau, ao longo de toda a obra na qual se dedica à 
questão dos afetos, tem a preocupação de enfatizar a principal premissa 
da virada afetiva: o afeto aparece aqui não como uma renovação epis-
temológica, mas enquanto uma orientação ética e política sobre viver e 
estabelecer pontes para com o outro. Ainda que não tratemos a proposta 
afetiva como aquela responsável por resolver em definitivo as lacunas às 
quais nos debruçamos ao longo dessas páginas, a performance afetiva 
sobre o que escrevemos nos ajuda a pensar uma série de questões caras 
para nós neste momento. Ao tratar o afeto como ética, a pesquisa desen-
volve terreno numa outra tônica: em vez de estudarmos algo, alguém 
ou algum fenômeno, nós aprendemos com esse fenômeno, com esses 
Outros. Nós desenvolvemos posturas de troca, de relação. Sendo assim, 
o pesquisador e a pesquisa não são instâncias a parte daquilo que se 
observa, mas são co-constitutivos daquilo que se vive, que se sente. Essa 
perspectiva, do investigar para o do aprender, nos coloca em posições 
outras àquelas que a suposta “autoridade etnográfica” definiu durante 
tanto tempo. Se “o objetivo é menos de produzir um conhecimento do 
que transmitir uma aprendizagem” (MORICEAU, 2019, p. 46), pesquisar 
significa viver e a vida é sempre algo que não cabe num tempo nem em 
um lugar, mas como “transportar” isso para o texto?

Moriceau então nos indica uma capacidade performativa da escrita 
dimensionada pela potencialidade afetiva que movem nossos corpos. 
Não mais uma posição cristalizada no interior dos nossos campos de 
pesquisa, num tempo passado que agora é transposto por meio das pala-
vras que usamos para separar aquilo que já foi daquilo que é ou será, 
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mas antes um movimento relacional e contínuo, em que tais experiên-
cias ainda correm e ainda nos ensinam a viver a vida que não para de 
percorrer sobre aquilo que nos propomos a aprender.  Assim, a escrita 
performativa indicada pelo projeto afetivo é uma forma de negociação 
do tempo, uma negociação onde se desdobrar e desdobrar o mundo 
através de nossa escrita é um processo de modulação constante dos 
diversos tempos que ocupam o corpo e as linhas de nossos objetos, estes, 
que se produzem através das forças de nossos desejos. Por isso, a escrita 
afetiva performática “é sobre comunicar algo não formado, mas desfor-
mado” (ibidem, p. 47).

Com isso, ainda que a prosa aqui estabelecida tenha sido um tanto 
inicial ou embrionária, nos dedicamos a pensar sobre as sedimentações 
de temporalidades que fazemos em nossos projetos acadêmicos, cujos 
efeitos principais são as cristalizações de tempos que, muitas vezes não 
correspondem às trajetórias que percorremos, seja por pacificá-las ou 
não torná-las evidentes, e ainda nos efeitos de separação que ocorrem 
sobre os corpos daqueles que escrevem e daqueles que são descritos. 
A dimensão ética e responsável trazida por Harraway e por Moriceau, 
ainda que partam de diferentes lugares e travem diferentes diálogos, 
têm a intenção de nos atentar sobre o modo como encaramos as nossas 
pesquisas não como um fenômeno da vida, mas uma instância apartada 
dela. Nossa intenção, assim, é pensar sobre como estamos sempre viven-
ciando a pesquisa em tantos lugares imagináveis, quanto inimagináveis 
e a ideia é tornar o texto esse espaço de negociação, onde tempos, lugares 
e desejos sejam sempre uma questão de movimento e de partilha.
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Capítulo 8

Do miolo aos miolos 
Diego Belo

Si continua – coraggio! ricominciamo la lettura!

Aby Warburg, A renovação da Antiguidade pagã (2013)

Assim como um relógio reivindica a existência do tempo pelo inces-
sante tiquetaquear, o design do livro manifesta a passagem de uma 
dada temporalidade por meio de montagens. O design gráfico insinua 
a duração de nossas relações com as páginas. As páginas fazem fluir as 
nossas relações com o tempo. O tempo, no livro impresso, é estruturado 
pelo projeto gráfico que o alicerça. Tempo que pode ser do instante da 
relação, tempo da latência de um outrora e o tempo vindouro, da ordem 
do desejo.

A relevância do livro transita entre o inanimado do objeto inerte e a 
incitação de sua animação no corpo-leitor. O movimento é intermitente, 
em que o contraste entre as formas dita o ritmo. Escapa das fronteiras 
cronológicas ou do espaço compreendido pelo livro em si, pois acumula, 
traduz e sobrepõe imagens, umas sobre as outras. Sua estrutura cumula-
tiva e sucessiva faz pensar que no salto de página em página percebemos 
ciclos sensíveis articulados à própria condição transitória da existência 
humana. 

Ensaios que tratam do design gráfico costumam partir do conteúdo 
manifesto revelado por um projeto. Pretendo argumentar em outra 
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direção: há materiais latentes entre o conteúdo do projeto gráfico e os 
resultados da leitura. A matéria latente do design gráfico é de ordem 
espaçotemporal, com a qual se conecta por meio da presença e interpre-
tação de um corpo vivo. Se no livro as imagens seduzem e se revelam, 
é no corpo em que elas acontecem. O design gráfico, em diferentes 
medidas e com variadas denominações ao longo da história, materializa 
métodos para configurar o projeto gráfico do livro. 

A ideia é capturar na configuração dos projetos sua capacidade 
para pensar não apenas o espaço, como também a nossa relação com 
o tempo. O que pressupõe abrir efetivamente as páginas, desmontá-las, 
retirá-las da clausura projetual. Situar nos anacronismos da memória 
e no inconsciente da visão as razões antropológicas e as reminiscên-
cias culturais que lhes confere sentido e tramas sensíveis com as quais 
seremos capazes de constituir o nosso meio de existência. 

O conjunto dos elementos que compõe o projeto gráfico de um 
livro pode ser denominado mancha tipográfica. Diz da relação entre o 
formato do espelhamento das páginas e a área de ocupação do que, via 
de regra, denominamos conteúdo manifesto do livro. A mancha tipo-
gráfica compila aquilo que comumente dá-se a ler. Principalmente: é 
por onde o design do livro pulsa. Ressalta, por assim dizer, o conteúdo 
latente da materialidade, sobretudo por meio do projeto de design 
gráfico. A latência, nesse sentido, é uma ressonância morfológica: se dá 
nas relações entre os conteúdos do livro e os pensamentos que podem 
vir a ser negociados a partir dessa relação. 

Inspirada por princípios que atravessam os séculos, a distribuição 
dos elementos formais na página desperta um conhecimento visual 
capaz de incitar nossas percepções de mundo numa medida imprevista. 
A mancha tipográfica converte em imagem o texto verbal, como se vista 
à distância tão alongada que não se tornasse nitidamente reconhecível. 
É a partir da instabilidade do seu sentido interpretativo que a afinidade 
entre a mancha tipográfica e as imagens se estabelece.

O usuário-leitor atua como um intérprete: em amplo sentido, aquele 
que revela, representa, executa e, justamente, interpreta – consciente e 
inconscientemente – a linguagem do projeto gráfico. Possui a capaci-
dade de perceber que não está simplesmente ocupando um determinado 
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espaço gráfico; o intérprete, de fato, encontra-se contido e pertence 
àquele espaço compartilhado. A mancha tipográfica demarca o lugar 
para onde se é lançado no ato de leitura e convida a uma montagem 
rítmica que ativa a imaginação. Não só indica a posição e a distribuição 
dos elementos dentro da página, como extrapola as fronteiras do meio 
devido à capacidade intrínseca de provocar conexões. A leitura é uma 
atividade íntima que convoca uma perícia rítmica. Possui uma respi-
ração que lhe é própria. Concatena presenças e ausências, fazendo com 
que a mancha forme com o corpo humano um par, de modo que possam 
bailar com a fluência de dois corpos em movimento síncrono. Enquanto 
intérprete, o corpo-leitor pode deixar-se levar; fazer com que o movi-
mento cadenciado seja regulado pela decomposição do compasso.

Ao desmontar os componentes que configuram um projeto gráfico, 
é como se o usuário-leitor desmontasse um relógio analógico. Os 
elementos do mecanismo são minuciosamente separados: ordem, 
hierarquia, ritmo, harmonia, símbolos alfanuméricos e não alfabéticos, 
formas e dispositivos estruturais. Como no relógio, o funcionamento 
fica comprometido: é nesta parada que uma abertura ao conhecimento 
se dá; o que, de outra maneira, seria inalcançável. Ainda assim, é impos-
sível apreender ou suspender a passagem do tempo. Reconhecer no 
relógio a sua relogiosidade é constatar tão somente a respectiva capa-
cidade intrínseca de medição e tradução do tempo. Seguindo Georges 
Didi-Huberman (2015, p. 155), considero que “a desmontagem do visível 
tem, portanto, sentido apenas quando visualmente retrabalhado, recon-
figurado: ele tem sentido apenas na remontagem, ou seja, na montagem 
do material visual obtido”. Como em toda montagem, os tratamentos 
do material condicionam a sua visualidade. Elementos distintos se arti-
culam e se conjugam de acordo com a própria configuração para formar 
algo visível. O visível, contudo, guarda algo de invisível, aquilo que 
regula a percepção. Nesse sentido, desmontar propicia uma nova possi-
bilidade de legibilidade, quer dizer, uma remontagem. Há ao menos 
três motivos pelos quais se desmonta algo: satisfazer uma curiosidade, 
entender como funciona e fazer voltar a funcionar. 

Pois bem: o livro pode se prestar como meio indutor de curiosi-
dades múltiplas, um lugar para se perder, já que nós, seres humanos, 
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somos atraídos justamente por aquilo que não conhecemos, aquilo que 
nos inquieta. Em diálogo com Didi-Huberman (2014), questiono como 
o ato de leitura, que é uma experiência da distância – dado que lança 
uma visada de cima –, convoca, apesar de tudo, uma experiência inte-
rior. Nesse sentido, perquiro de que modo ver compreende entrever e 
prever. Tais reflexões implicam em buscar na mancha tipográfica o prin-
cípio dinâmico da memória. Se faz necessário, sem dúvida, articular as 
dimensões do visível e do visual, da imaginação e do imaginário. Para 
tanto, será preciso observar a mancha a partir daquilo que a faz anacrô-
nica, metamórfica, sintomática, singular. Há uma prefiguração que se 
manifesta no cerne das articulações do ato projetual. Para cercá-la, 
proponho alargar o campo de visão; ressaltar algo da ordem dos pensa-
mentos oníricos.

O que se destaca é a faculdade de traduzir conceitos em imagens. A 
operação consiste em converter, de modo singular, a força imaginativa 
do pensar em representação. E nisto, projetar e sonhar se aproximam. 
Walter Benjamin (2018) constatara no Passagens que a vida moderna 
empobreceu nossas experiências limiares, sendo o adormecer e, conse-
quentemente, o despertar as únicas que nos restaram. Estou de acordo. 
Contudo, creio e procuro entender o ato de leitura também como uma 
experiência limiar. De todo modo, a mancha tipográfica orienta a expe-
riência do corpo, na medida em que, paradoxalmente, nos entregamos 
ao seu percurso sugerido e nos distanciamos do nosso próprio corpo.

A mancha não só faz o conteúdo manifesto caber na página, bem 
como nos convida a ver correspondências as mais variadas. Daí extrair 
da legibilidade da mancha tipográfica uma natureza semelhante à da 
significação dos sonhos. Em A interpretação dos sonhos, Sigmund Freud 
(2019) argumenta que o sonho é um fenômeno sobredeterminado, que 
requer uma legibilidade sobreinterpretativa. A sobredeterminação diz 
exatamente disso: a mancha tipográfica é originada por uma plura-
lidade de fatores absolutamente heterogêneos e, portanto, está sob o 
julgamento de diferentes interpretações, simultaneamente verdadeiras. 
Sendo assim, a interpretação não se encerra na mancha tipográfica 
em si mesma, pois se lança às mais inesperadas correspondências e se 
aventura em sobreinterpretações das mais arriscadas. O papel desem-
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penhado pelo intérprete não carrega a pretensão de extrair constantes a 
partir das variáveis intrínsecas às manchas tipográficas. Consiste, acima 
de tudo, em concebê-las como modo de colocar as variáveis em estado 
de variação contínua.

 A mancha tipográfica possui estrutura caleidoscópica, configura uma 
série finita de componentes para a geração de alternativas extremamente 
vastas. A organização simétrica da forma do livro deve sua potencia-
lidade inesgotável à perfectibilidade da composição de seus elementos 
formais. É praxe um projeto gráfico abranger todo o livro de modo siste-
mático. Com isso, dá-se uma previsibilidade na navegação, salvo pela 
variabilidade narrativa. Como uma espécie de demiurgo probabilístico, 
o projeto gráfico, em termos puramente funcionais, imagina possibili-
dades plausíveis, maneja ferramentas de modo a planejar ações eficazes 
sobre as particularidades e exigências de um determinado conteúdo e 
contexto.

A dobra é um aspecto elementar e distintivo da simetria do livro. 
Abrir um livro envolve efetivamente desdobrá-lo. A dobra, afinal, o 
conserva na escala do corpo humano. Às contas: se fossemos capazes 
de abrir e encadear cada uma das 624 páginas – cada qual com quatorze 
centímetros de largura –, para realizar uma leitura caminhante do clás-
sico Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa (2001), seria neces-
sário perfazer em torno de nove quilômetros. Para não dizer de Marcel 
Proust, a partir da monumental obra Em busca do tempo perdido – com 
sete volumes, composta em quase três mil páginas –, que nos exigiria 
percorrer por volta de 48 km. Agora imagine por um momento eliminar 
as divisões por livros, capítulos, páginas, parágrafos e converter todo o 
conteúdo textual do clássico proustiano em uma única linha narrativa 
contínua… superaria, tranquilamente, a marca dos 1.000 quilômetros!

A metáfora é válida para compreender que a distância do livro 
comporta uma relação simultaneamente universal e subjetiva. E isso 
significa que não experimentamos o espaço de um livro realizando suas 
medições, e sim interagindo e penetrando nele com todo vigor. Se faz 
necessário colocá-lo à prova. Percorrer fazendo uso dos olhos e das 
mãos é ainda percorrer, porém a partir de uma perspectiva de formas 
espaçotemporais do sensível, capazes de nos apresentar um devir. Isto é, 
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provocar no corpo a representação do tempo a partir do espaço, e vice-
-versa. 

Com isso, por mais complexo que possa parecer, é razoável apro-
ximar o projetar e o sonhar, uma vez que o pensamento imaginativo 
participa de ambos os processos, ainda que sem a participação direta 
da consciência. A consciência, diga-se, usa e abusa de sua capacidade 
de acobertar outras atividades psíquicas. De mais a mais, imaginar e 
sonhar são processos cerebrais semelhantes, em que o desejo é a força 
motriz dominante. Imaginação, aqui, compreendida, em conformidade 
com Aristóteles (2012, p. 105), como um “movimento instaurado por 
uma faculdade sensorial num estado de ato”. O pensamento freudiano 
compartilha uma chave interessante para aprofundar nesta direção. A 
mancha tipográfica fornece um enigma pictórico; desvendá-lo adquire 
valor significativo porque reverbera expressões não literais, por meio 
de um poderoso trabalho cumulativo e condensativo das mais diversas 
expressões humanas. 

Como nos sonhos, o aspecto da mancha tipográfica é pictográfico. 
Qual método aplicar para que seja lido e traduzido pelo pensamento? 
Por óbvio, a linguagem utilizada pelo design gráfico não é exclusiva da 
disciplina. Antes pelo contrário, há correlações na natureza, na música, 
na matemática, no próprio corpo humano. Reconhecer a relevância 
das regras sintáticas importa na medida em que for desejável melhor 
entendimento da respectiva potencialidade semântica. Seria redutor 
ler a potência de uma mancha tipográfica conforme seu valor de uso 
puramente técnico em detrimento de sua concepção como artifício do 
humano em relação ao meio de existência.

As conexões entre pensamentos que não necessariamente participam 
do encontro com o projeto gráfico surgem a partir das acoplagens, trans-
ferências e combinações entre pensamentos anteriores. É oportuno crer 
que novas conexões possam surgir, justamente viabilizadas por ligações 
mais profundas, que de outro modo dificilmente seriam ativadas. Nesse 
sentido, uma mesma mancha tipográfica serve de modo distinto para 
cada um de seus respectivos intérpretes.

Sintetizo o argumento da seguinte maneira: a impressão sensorial 
causada pelo ato de leitura decerto pode instigar a imaginação. Tal 
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pensamento carrega potência para alimentar um desejo. A realização 
do desejo se dará pela força do ato, seja ele psíquico ou físico. Quando 
psíquico, assumirá acepções da ordem do sonhar. Não somente o 
aspecto fisiológico, contido no sono. Mas também o sentido comumente 
utilizado do sonho como a possibilidade de imaginar-se diante de uma 
realização. No aspecto físico, reverberará nas relações estabelecidas e 
projetadas por nós mesmos: das conexões com os próprios corpos físico 
e social, com os espaços privados e socioculturais e até mesmo com as 
perspectivas compartilhadas de passado, presente e futuro. 

Algo improvável de ser comprovado de modo geral, contudo demons-
trável pela própria decomposição dos ambientes que formam o nosso 
entorno. Basta observar a organização das mais diversas malhas urbanas, 
os múltiplos sistemas fisiológicos do organismo animal ou vegetal, os 
modos como nos ocupamos de registrar e celebrar os ciclos naturais 
e principais acontecimentos da vida. As profícuas analogias, bastante 
variáveis e dificilmente refutáveis em análises mais abrangentes, levam 
a crer que o ser humano possui modos de se organizar e compreender 
o corpo, o espaço e o tempo como uma concepção intrincada e indisso-
ciável que resiste, sobrevive, atravessa e ultrapassa a própria existência.

Daí a visualizar a mancha tipográfica a partir de sua sobrevivência, 
entendida, a partir de Didi-Huberman (2013), como o eterno retorno das 
semelhanças. Quer dizer, a sobrevivência diz de um passado que ressurge 
constantemente pela força de uma memória socialmente impressa. Tais 
semelhanças – faço referência à bela metáfora aristotélica – são como 
imagens refletidas na água. Se turbulenta, o reflexo não se assemelhará 
à imagem original, tampouco a imagem encontrará correspondência no 
mundo concreto. A habilidade está em discernir e apreender os frag-
mentos, dispersos e distorcidos, para com eles remontar possibilidades 
latentes de imaginar-se personagem de evento futuro (possivelmente 
alternativo), concatenando as singularidades e planejando ações sobre 
o porvir.

E o valor do sonho para o conhecimento do futuro? Isso está fora de 
questão, naturalmente. Deveríamos falar, em vez disso, do seu valor 
para o conhecimento do passado. Pois do passado é que provém o 
sonho em todo sentido. É verdade que a antiga crença de que o sonho 
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nos mostra o futuro não é inteiramente desprovida de verdade. Ao 
representar um desejo como realizado, o sonho está nos levando para 
o futuro, de fato; mas esse futuro que o sonhador toma como presen-
te é modelado, pelo desejo indestrutível, à imagem e semelhança do 
passado (FREUD, 2019, p. 675).

O ato de leitura demarca ainda a suspensão do espaço-tempo, já 
que suscita a impressão da possibilidade de uma existência social que 
prescinde de estar ligada a lugares físicos. Deter o livro com as mãos 
não pressupõe apreender o projeto gráfico propriamente, dado que 
visto à distância. As referências multifacetadas do livro estão no aqui e 
agora das mãos do usuário-leitor, no passado daquele que o projetou e 
no futuro para onde está lançado. A mancha tipográfica se descola das 
páginas, se desloca em direção à memória do leitor, graças à sua postura 
corporal, expressa pela atitude de se debruçar. Há uma gestualidade – 
como tão bem fotografou André Kertész (2008) na série On Reading – 
no ato de leitura. Didi-Huberman (2014) observa que nos debruçamos 
para enxergar e pensar melhor. Do debruçar-se sobre as coisas advém o 
movimento de aproximação e também da tatilidade. Em suma, é uma 
aposta para tornar inteligível uma determinada experiência sensível. A 
temporalidade de um sujeito se confronta com a espacialidade de um 
objeto. O olhar flutuante de um corpo imobilizado se fixa sobre a super-
fície plana do meio, que se abre no corpo, tal qual uma janela. O gesto 
de debruçar-se, portanto, efetivamente desencadeia um acontecimento. 
E a partir desse gesto se ergue uma memória. 

Ao debruçar-se sobre a mancha tipográfica, o usuário-leitor inte-
rage, sem dúvida, com aquilo que efetivamente a demarca e evoca: um 
meio técnico para registrar e narrar; isto é, o próprio livro. Contudo, fica 
suspensa por um instante a autoridade subjetiva do eu, que se deixa levar 
pelos desígnios da mancha tipográfica. A capacidade perceptiva se abre 
à mediação dos sentidos. Para tanto, abdica, praticamente inerte, das 
atividades do corpo. Uma postura gestual de deferência, mas também 
de instabilidade. Ao longo do percurso, a mancha tipográfica convoca 
algo bem mais complexo: repensar o próprio transitar. Faz participar 
de trajetórias outras, possíveis, porém antes limitadas pela falta daquela 
experiência sensível. Desse modo, sintetiza Didi-Huberman (2014), 
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“debruçar-se torna-se pensar, mas o próprio pensamento retorna ao 
gesto de se debruçar, como se, de linha em linha, o gesto tentasse obsti-
nadamente retornar ao gesto”. E mais: a visada debruçada do intérprete 
é a de um sujeito que resiste. Estabelecida pela lógica formal das coor-
denadas mensuráveis do projeto gráfico, representa a ancoragem de 
um corpo vivo sobre o livro, confrontado que está pelo modo como a 
mancha tipográfica lhe devolve o movimento. Nesse sentido, conforme 
Didi-Huberman (2014), “olhar debruçado, é pensar e imaginar-se, é 
quase sempre esperar alguma coisa, estar à espera de qualquer coisa. 
É um tempo psíquico configurado em posição espacial, em postura 
corporal e em sensações visuais concomitantes”. Debruçar-se sobre o 
livro vai além de uma simples postura, já que implica, a partir da visada 
daquele que lê, uma tomada de posição.

Então, a mancha tipográfica é algo que fascina e também intimida: 
uma assombração. Manifesta o estado de possessão do corpo livresco 
pelo corpo humano, situados em um espaço-tempo definido, porém 
não definitivo. Para incorporar e manejá-la, se faz necessário aceitar, 
de antemão, a perfectibilidade do conhecimento. Aceitar, ainda, que 
a imaginação se alimenta da curiosidade, isto é, de uma provocação 
lançada ao saber. Entregar-se ao saber é aceitar ser desafiado – tanto 
perder o fio quanto fazer despertar –, para novas formas de saber. Cabe 
ao intérprete tirar proveito e apostar; nada mais, nada menos, do que 
aceitar o desafio.

Caracterizada pela capacidade de se transmutar em diferentes confi-
gurações, a mancha provoca a experiência do pensamento. Reclama 
para si um conhecimento absolutamente contaminado pela extraordi-
nária potência combinatória da imaginação. E no modo como se revela 
nos dá a compreender seu caráter onírico. O sonho, por seu turno, 
resgata uma sobrevivência, origem remota de algo que se desenvolveu 
sucessivamente, desde os tempos imemoriais. Diz respeito aos modos 
de perceber as coisas, aos impulsos e capacidade de reação frente aos 
desafios enfrentados no cotidiano. Por isso, arrisco valorar o sonho 
também no sentido de plano futuro, força motriz do comportamento, 
daquilo que se deseja ser, possuir, construir. Tanto no que concerne ao 
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indivíduo, quanto à coletividade. O sonho, de fato, se importa em buscar 
soluções para tarefas não resolvidas durante a vigília. 

Mas, afinal: para onde somos conduzidos pelo conhecimento? 
Nenhures, eu diria. O conhecimento é tão somente uma porta entrea-
berta para o pensamento, marca o estágio inicial da imaginação. Todavia, 
é justamente por essa porta que travamos consciência de nossa própria 
ignorância. O desconhecido é aquilo que indica silenciosamente cami-
nhos outros, passíveis de exploração. Construir o saber pela mancha 
tipográfica envolve desconhecer todas as coisas. Será necessário, antes, 
desaprender as manchas tipográficas. Fazer despertar o desejo de desco-
nhecer como um importante instrumento de aprendizado. Procurar nos 
projetos sua ex-formação, incrível conceito cunhado por Kenya Hara 
(2011), que o define como o contrário da informação; justamente o 
processo de tornar o conhecido desconhecido. 

A força simbolizadora da mancha tipográfica não deve ser tomada 
no sentido de tornar algo sabido, e sim em atenção para nos mostrar o 
desconhecido. Não se trata de substituir, tampouco tornar compreen-
sível o conteúdo da leitura. Apreender a mancha tipográfica implica, de 
fato, assumir que se parte em direção ao desconhecido. Desconhecer as 
manchas tipográficas pressupõe cavoucar as estratigrafias inexploradas 
que lhes constituem. Isto envolve, em síntese, se perder de forma sistemá-
tica. Olhar para a paisagem gráfica para dela extrair um despaisamento. 
Só assim se abrirá a possibilidade de apreendê-las, em todos os sentidos. 
Uma vez que a mancha tipográfica dá forma a estruturas persistentes e 
flutuantes, pretendo fazer crer que pode nos levar a uma realidade outra, 
desconhecida. Não necessariamente porque ela demonstra tal represen-
tação, antes porque se soma, por meio de fusões e associações, às nossas 
próprias representações.

Claro está que o material da imaginação provém das experiências 
cotidianas. À medida em que é incorporado à memória e acionado como 
lembrança pode se manifestar a partir das leis simbólicas do conheci-
mento, tais como deslocamento, associação, condensação, transferência. 
Todas elas a comprovar a neguentropia das ideias. Os processos consti-
tutivos do pensamento operam por meio de tais artifícios – bem como 
os estímulos que alimentam os sonhos –, fazendo com que as percep-
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ções durante a leitura regridam para as emoções, veiculando energia 
psíquica para o próprio corpo, capaz de as interpretar e convertê-las em 
complexos fenômenos sensíveis ou motores. 

Há de se suspeitar, todavia, que nem toda representação será volun-
tária. Para Freud (2019), o inconsciente é a verdadeira realidade psíquica, 
tão distante e desconhecido quanto a realidade do mundo objetivo. Dele 
só recuperamos alguns vestígios disponibilizados pela consciência, bem 
como do mundo exterior pelas indicações dos sentidos. E o essencial: 
toda interpretação está sujeita às mais diversas contingências do intér-
prete. No ato de leitura, aceitamos nitidamente estar vivenciando o 
espaço gráfico, ainda que o trânsito se dê efetivamente em sua maior 
parte por meio do pensamento e da imaginação. Daí a denominar os 
artifícios utilizados pelo projeto de mnemotécnicos, dado que o design 
gráfico colabora com modos de ver próprios da espécie humana.

Entregar-se ao livro é entregar-se ao tempo, seja na fração, na fricção, 
na fruição que é criada pelo ato de leitura. Hierarquia, ordem, ritmo 
são estruturas próprias do tempo. A mancha atua no contratempo do 
cotidiano, sob as mais diversas forças. Em sentido amplo, diz respeito ao 
futuro, a partir dos desejos que convoca, e guarda relação com o passado, 
pelas sobrevivências que evoca. Ao deixar rastros, vestígios, detalhes – 
pequenos detalhes, as manchas tipográficas alimentarão o ritmo dos 
sonhos, refinando o trabalho da memória e da imaginação. Tessituras 
do visível formadas ao fomentar correspondências, assim como diver-
gências, entre sujeito e objeto. Será em tais relações estabelecidas que 
poderemos procurar fontes de sua sobrevivência, pois, segundo Didi-
-Huberman (2016, p. 134), “com efeito, é sempre alhures – segundo uma 
genealogia desviada, compósita – que uma sobrevivência se encontra 
documentada”. A sobrevivência faz vir à tona uma atividade psíquica 
adormecida do inconsciente sociocultural. 

A memória está, certamente, nos vestígios que a escavação arqueoló-
gica traz à tona; mas está também na própria substância do solo, nos 
sedimentos agitados pela enxada do escavador; está, enfim, no pró-
prio presente do arqueólogo, no seu olhar, nos seus gestos metódicos 
ou hesitantes, na sua capacidade de ler o passado do objeto no solo 
atual (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 122).
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Por isso, a mancha tipográfica pode ser tomada, simultaneamente, 
como uma superfície sensorial e um sintoma. Superfície plena de resí-
duos. Sintoma da ativação de um desejo (inconsciente ou não), que 
alimenta a capacidade de sonhar. A mancha se dirige a um tempo no qual 
o sonho é a sua guardiã e a imagem o seu material sensório. Perseguindo 
o pensamento freudiano, é possível argumentar que dois processos, não 
excludentes entre si, podem ocorrer: a relação com a mancha tipográfica 
ativa alguns dos desejos inconscientes ao longo do dia. Assim como o 
desejo inconsciente abre caminho até os vestígios dispersos pela mancha 
e efetua sua transferência para eles. Os quais só adquirirão representabi-
lidade através de um esforço de interpretação.

As relações entre o lugar da mancha tipográfica e as imagens que dela 
pode ser percepcionada é oscilante, já que o intérprete transporta tais 
imagens, descobre ao decodificá-las algumas correspondências e analo-
gias com o mundo compartilhado. Imagens são respostas contingentes a 
questões intemporais. Ainda que derivadas de problemas sociocultural-
mente localizados, são plenamente capazes de induzir a novas imagens 
incessantemente. As experiências representadas serão incorporadas 
como possibilidade efetivamente real e verdadeira, pois não falta ao 
projeto a linguagem conceitual, convertida em mancha com a potência 
simbolizadora de uma imagem. O inquietante é investigar como, ao 
abrigar tais imagens, o corpo se torna capaz de transformá-las em ação. 

Vilém Flusser (2014) oferece um caminho tentador. Ao nos orien-
tarmos pelas imagens, a disposição individual coopera com a coletiva. 
A apropriação do projeto gráfico demonstra que a mancha tipográfica é 
uma representação intersubjetivada e parcialmente fixada no livro. Justa-
mente para que outros possam orientar-se a partir do que está represen-
tado. A imagem ultrapassa o produto de uma percepção. Surge como o 
resultado de uma simbolização pessoal e também coletiva. Indica que 
compartilhamos um existir, que evidentemente não se liga a um lugar 
físico específico. Em suma, a imagem representa um reconhecimento, 
uma vivência e uma valoração fixada. Isto é, o reconhecimento da inter-
subjetividade intrínseca à prática projetual, um modelo de convivência 
possível e também uma sugestão antropológica de comportamento.
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Estou diante de uma parede, mas essa parede indica cavalos. Observo 
a imagem, depois caço cavalos. […] Isso significa que devo primeiro 
observar a imagem, e em seguida ir até o cavalo e matá-lo, de bom 
grado, tal como mostra a imagem. Mas pode acontecer de eu ir até 
o cavalo e observar o cavalo, para entender o que está na imagem. 
De repente, posso reverter a situação, e o vetor de significado pode 
virar para o outro lado. Em vez de reconhecer o mundo na imagem, 
começo a reconhecer a imagem no mundo. Em vez de me orientar no 
mundo objetivo com ajuda da imagem, começo a me orientar na ima-
gem com a ajuda do mundo objetivo. O mundo imagético, o mundo 
imaginário, torna-se possível, interessado, e o mundo objetivo, que 
originalmente significava o mundo imagético, torna-se uma imagem-
-teste (FLUSSER, 2014, p. 128).

Ora, cada projeto é, acima de tudo, declarar-se a um outro. Dessin-
croniza o quadro temporal da sociedade, despercebido que está – antes 
de vir à tona – algures, em algum lugar além do fluxo da vida cotidiana. 
A mancha tipográfica aparece para que o curso geral das coisas possa ser 
remontado em novas configurações. Isto é, para ressincronizar o fluxo 
na direção desejada. O design do livro já está no futuro. É um estimu-
lante para que as coisas se tornem desconhecidas, capacitado a educar 
e qualificar o desejo. Para que a mancha tipográfica encontre algum 
modo de ativar suas ressonâncias morfológicas em nós, é elementar que 
tais partilhas do sensível se convertam em desejo. É assim que o design 
gráfico honra seu propósito fundamental: desenvolver a legibilidade 
das coisas, fertilizando o solo do desejo através da excitação de uma 
pulsante emoção.

Que o design gráfico possua a chave para instigar desejos pelas 
sensibilidades, parece evidente. Resta projetar incansavelmente nesta 
direção. Construir, enfim, manchas tipográficas como moradas do 
sonho. Estimular no usuário-leitor a perspicácia de confrontar o mundo 
existente a partir de imagens capazes de agitar as potências do sensível. 
E daí, sonhar. Afinal, sonhar marca o princípio do despertar. Permitir-
-se sonhar, portanto, para entender que um corpo desperto precede o 
levante. Tudo aquilo que padece da insuficiência de nossa força inte-
lectual pode debruçar-se, estender as mãos e os olhos sobre as configu-
rações da mancha tipográfica e reivindicar na potência dos livros um 
atalho para o ainda não solucionado.
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A mancha tipográfica encontra-se nenhures, uma vez que carece da 
imaginação para se configurar. Manifesta-se alhures, já que não se trata 
de um futuro completamente determinado. Ativa-se algures, porque há 
espaço efetivo para transformações. Na medida em que fomenta possi-
bilidades para se sonhar com futuros alternativos, instiga a liberdade de 
realizar novos outros devires. 

Este é o meu desejo. E rememoro aqui, precisamente neste instante, 
o meu percurso de leitura.
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Capítulo 9

“Kit gay” e desordem da informação 
nas eleições presidenciais de 2018: 
credibilidade e desafios das agências de 
checagem de fatos
Ettore Medeiros e Giselle Oliveira

Introdução

As eleições presidenciais de 2018 foram fortemente marcadas por 
boatos e inúmeras fake news (MELLO, 2020) — que aqui conceituamos 
como desordem da informação (WARDLE; DERAKHSHAN, 2017), 
termo que amplia o entendimento para além de notícias jornalísticas, já 
que muitas peças foram produzidas e distribuídas por pessoas comuns, 
não ligadas ao jornalismo profissional. Nossa escolha pela expressão 
também engloba um ecossistema mais híbrido, como é a natureza das 
(des)informações que circularam neste período, trazendo não apenas 
conteúdos propositalmente pensados para enganar e confundir, mas 
também sátiras tomadas como reais pelos interlocutores.

Neste capítulo, levando em conta a época eleitoral, trabalhamos 
com o segundo boato caracterizado como desordem da informação 
mais compartilhado no meio digital (LIBÓRIO; CUNHA, 2018): o 
chamado “kit gay” (MARANHÃO FILHO; COELHO; DIAS, 2019; 
ROMANCINI, 2018; TREVISAN, 2018). Trazemos sua breve historici-
dade para entendermos como uma série de materiais que foi produzida 
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para um programa educacional de combate ao bullying contra pessoas 
LGBTQIA+1 entre adolescentes — o Brasil Sem Homofobia — acabou 
sendo deturpado e convertido em uma narrativa que leva a crer que a 
cartilha era destinada à sexualização de crianças a partir de seis anos, 
que teria sido criada por um dos candidatos à presidência. 

Nosso objetivo central é investigar, a partir dessa desordem, quais são 
os desafios e a credibilidade do trabalho de checagem de fatos de duas 
agências nacionais de fact-checking, a Aos Fatos e a Lupa. Para tanto, à luz 
de reflexões sobre desordem da informação (SILVEIRA, 2020; MELLO, 
2020; BRUNO; ROQUE, 2019; CORREIA; JERÓNIMO; GRADIM, 
2019; VAN BAVEL; PEREIRA, 2018) e checagem de fatos (MORETZ-
SOHN, 2019; FOSSA; MÜLLER, 2019; OLIVEIRA, 2020), analisamos 
quanti e qualitativamente comentários feitos por pessoas comuns nas 
publicações das agências em seus perfis e páginas no Twitter e no Face-
book, publicações estas que faziam referência ao “kit gay” durante o 
período eleitoral.

“Kit gay” e sua relação com “ideologia de gênero”

O termo “ideologia de gênero”, formulado de modo pejorativo por 
frentes políticas e/ou religiosas, é essencialmente ficcional e tem por 
intenção frear discussões sobre as desigualdades sociais entre homens 
e mulheres, bem como sobre o direito de minorias sexuais e de gênero 
(STABILE, 2018). No cenário político contemporâneo brasileiro, 
marcado pelo crescimento da extrema-direita, o uso da expressão tem 
sido feito por setores conservadores desde o governo Lula e se inten-
sificou nos mandatos de Dilma Roussef (VECCHIATTI, 2018). Como 
estratégia política de oposição à gestão do Partido dos Trabalhadores 
(PT), associam-se dois fantasmas: o comunismo e a igualdade de gênero 
e sexualidade, os quais seriam forças advindas da esquerda e precisariam 
ser eliminadas do Brasil. Tal contexto foi um dos motivos que corrobo-
raram com o impeachment de Rousseff e a crescente popularidade de 

1. Grupo formado por pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgênero, 
queer, intersexo, assexuais e outras que não seguem a lógica normativa de sexo/gênero/
sexualidade (LOURO, 2018).
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Jair Bolsonaro como possível presidente. Não à toa, em sua campanha 
política e em seu governo, Bolsonaro, apoiado por seus eleitores, vem 
expressando que a “ideologia de gênero” é um perigo para o Brasil. 

Insere-se nesse contexto heteronormativo (WARNER, 1994) e 
LGBTQIAfóbico (RAMOS; NICOLI, 2016; BORRILLO, 2010) de “ideo-
logia de gênero” a discussão em torno do kit anti-homofobia — uma 
reunião de materiais gráficos e audiovisuais do Programa Brasil Sem 
Homofobia — nomeado depreciativamente de “kit gay” por setores de 
direita, como se ele estimulasse a homossexualidade (TREVISAN, 2018). 
A origem do material remonta à gestão de Lula, quando se estabeleceu 
uma parceria entre governo nacional e escolas da rede pública com o 
intuito de promover o debate em torno do bullying LGBTQIAfóbico nas 
instituições educacionais. Após apresentação prévia do material, deu-se 
uma disputa entre conservadores e progressistas acerca da aprovação 
ou não do kit anti-homofobia. Um importante ator nesse embate foi 
Jair Bolsonaro, então deputado federal pelo Partido Progressista do Rio 
de Janeiro, em 2010, que sugeriu que a discussão sobre LGBTQIAfobia 
tinha como intenção real “aliciar a garotada” (LONGO, 2017), fazendo 
alusão à pedofilia (ROMANCINI, 2018). Cristalizou-se a falsa relação 
entre o material didático e uma variedade de conotações negativas: 
promiscuidade, pedofilia e sexualização infantil (MARANHÃO FILHO; 
COELHO; DIAS, 2019), no intuito de criar pânicos morais (BALIEIRO, 
2018; IRINEU; OLIVEIRA; LACERDA, 2018).

Embora o kit anti-homofobia não tenha ido para as escolas – uma vez 
que já na gestão Dilma o material foi suspenso pela presidenta, pressio-
nada pela política conversadora —, o debate público em torno dele não 
cessou e chegou às eleições presidenciais de 2018, cujos principais candi-
datos a disputar o cargo foram Fernando Haddad do PT e Jair Bolsonaro 
do Partido Social Liberal (PSL). Durante a campanha eleitoral, Bolso-
naro valeu-se de inúmeras declarações que não possuíam compromisso 
com fatos, inclusive a respeito do “kit gay” e sua suposta implantação 
por Haddad. Esse tipo de estratégia envolvendo desinformação tem por 
objetivo interferir no processo decisório de eleitores (MARANHÃO 
FILHO; COELHO; DIAS, 2019), muitos dos quais acreditaram que o 
PT e seu candidato eram “inimigos da nação”, que deveriam ser comba-
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tidos por estimularem a erotização das crianças e a destruição da família 
tradicional nuclear e heterossexual. 

Em pesquisa comissionada pela Avaaz2 (instituição de mobilização 
social global que incentiva o ativismo virtual) e conduzida pelo IDEA Big 
Data (empresa focada em investigações de dados digitais), perguntou-
-se a votantes se eles conheciam cinco das notícias fabricadas com má 
intenção mais populares no período eleitoral e se nelas acreditavam. 
Uma dessas notícias foi a de que Haddad iria levar o “kit gay” às escolas. 
Dentre os apoiadores de Bolsonaro que conheciam esta história, aproxi-
madamente 84% viam-na como um fato.

Desordem da informação: da produção ao compartilhamento

Wardle e Derakhshan (2017) acreditam que “fake news” é um termo 
simplista, já que não dá conta de um espectro que engloba diferentes 
modos de má informação, desinformação e informação incorreta. 
Preferem, pois, o uso de “desordem da informação”, na medida em que 
este conceito abarca um ecossistema variado que não somente aquele 
ligado à prática jornalística, o qual envolve desde conteúdo integral-
mente fabricado com a intenção de enganar até sátiras e paródias que 
passam a ser vistas como reais por certa audiência.  

As partes que intencionalmente criam desordem da informação 
procuram o que há de pulsante nas pessoas em nível de preconceitos e 
senso comum (SILVEIRA, 2020). Esses são elementos centrais na cons-
tituição de desordem da informação, porque joga com os afetos e medos 
da população, colocando-a em sensação de insegurança e atravessando 
seus processos cognitivos. Politicamente, tem-se explorado o temor de 
eleitores a partir de campanhas sem compromisso com fatos, usual-
mente feitas ilegalmente, a fim de que a estabilidade social seja colocada 
em xeque e, por isso, prefira-se uma a outra figura política (MORETZ-
SOHN, 2019). Não é por acaso que o “kit gay” foi trazido à tona durante 
um período eleitoral: a desordem da informação é uma tática política.

2. Disponível em: https://secure.avaaz.org/act/media.php?press_id=917. Acesso em: 2 
maio de 2021.
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Silveira (2020) explica que, depois de originada, uma desordem da 
informação tende a ser estrategicamente publicada nas plataformas de 
mídias sociais, principalmente em grupos de aplicativos de troca de 
mensagens instantâneas, como WhatsApp, que funcionam numa esfera 
mais privada. As plataformas de mídias sociais têm um alto potencial 
de compartilhamento de conteúdo entre usuários, além de serem palco 
para uma propagação veloz de desordem da informação em comparação 
com a de fatos (MELLO, 2020).

Para que uma desordem da informação se propague, ela necessita 
do engajamento e da participação de usuários (BRUNO; ROQUE, 2019; 
CORREIA; JERÓNIMO; GRADIM, 2019). Essas pessoas, ao receberem 
um conteúdo de tal tipo, nem sempre têm interesse em discernir se ele 
é verdadeiro ou falso, senão em confirmar suas crenças e comprovar 
suas visões (MORETZSOHN, 2019). Um conteúdo, mesmo depois de 
ser compreendido por uma pessoa como desordem da informação, 
ainda pode ser tido como legítimo, pois opera a lógica de “se não for 
verdade, poderia ser” (CORREIA; JERÓNIMO; GRADIM, 2019). Desse 
modo, mesmo que seja percebido como inverídico, ele tende a seguir 
interferindo em processos afetivos e cognitivos da população (BRUNO; 
ROQUE, 2019).

Van Bavel e Pereira (2018) evidenciam que nossas identidades 
partidárias conduzem nossos modos de raciocinar e perceber, além de 
tendenciarem nossas capacidades de julgamento, inclusive quando fatos 
indefectíveis são apresentados como contraponto à desordem da infor-
mação. Por esta perspectiva, o cérebro é capaz de processar informações 
em favor da coesão do grupo: dados que divergem de nossas noções 
identitárias, ao invés de atualizarem nossas crenças, tendem a ser rein-
terpretados ou desacreditados.

Essas constatações são reforçadas por dados já mencionados, da 
pesquisa realizada por Avaaz e por IDEA Big Data. Estima-se que apro-
ximadamente 84% dos eleitores de Bolsonaro entrevistados, que tiveram 
contato com a desinformação do “kit gay”, acreditaram na história, 
enquanto apenas 10,5% dos votantes de Haddad fizeram o mesmo. 
Levando em conta que a crítica ao falso “kit gay” tem sido elemento da 
construção partidário-identitária da extrema-direita, posicionamento 
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político de Bolsonaro, seus eleitores estão mais propensos a tomarem 
como verídica desordem da informação sobre o tema, a fim de confir-
marem suas crenças.

Agências de checagem de fatos

Uma das estratégias em que se têm investido no combate à desordem 
da informação é a checagem de fatos ou fact-checking, uma modalidade 
de jornalismo que se baseia na verificação de declarações de figuras 
públicas, em geral políticos e membros dos três poderes, confron-
tando informações divulgadas por esses agentes com dados públicos 
— sejam estatísticos, históricos ou científicos. A principal premissa do 
fact-checking é checar apenas o que é checável, ou seja, o que pode ser 
confirmado ou refutado a partir desses registros públicos.

Apesar de partir da premissa básica de uma apuração cuidadosa espe-
rada de toda prática jornalística, o jornalismo de checagem se aproxima 
do jornalismo investigativo ao se amparar em uma busca mais profunda 
que a empregada no jornalismo diário, pesquisando dados e registros 
para contar uma história ou, neste caso, confrontar declarações e boatos, 
a fim de atestar sua veracidade. 

Assim como em outras partes do mundo, o fact-checking no Brasil tem 
seu início em projetos especiais de redações tradicionais em períodos 
eleitorais. Em 2014, dois projetos acompanharam as eleições daquele 
ano: o Truco, da Agência Pública, e o blog Preto no Branco3 do jornal 
O Globo, de onde nasce a agência Lupa. Hoje a agência Lupa se declara 
como a primeira agência de fact-checking do Brasil. Embora tenha 
encerrado a parceria de financiamento com a editora Autêntica, perma-
nece com o site hospedado no domínio do Grupo UOL, no site da revista 
Piauí, e atualmente possui um braço de negócios diversificados, com 
venda de cursos e treinamentos, por meio do Lupa Educação. Outras 
fontes de recursos vêm de parcerias com outros veículos e empresas de 
mídia e projetos especiais com as plataformas digitais, como Facebook 
e Google News Labs. A agência Aos Fatos, por sua vez, é uma micro-

3. Disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/preto-no-branco/. Acesso em: 2 maio 
de 2021.
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empresa de mídia independente. Sua fonte de recursos vem de bolsas 
de reportagens e parcerias, financiamento coletivo e, assim como Lupa, 
projetos em parceria com as plataformas digitais.

Ambas as iniciativas começaram em 2015 e são as primeiras a se 
dedicarem exclusivamente à checagem de fatos no Brasil, contando com 
uma certificação do International Fact-checking Network (IFCN) — uma 
instituição ligada ao Poynter Institute que reúne checadores de todo o 
mundo. Para receber o selo de projeto verificado, as agências precisam 
cumprir exigências de conduta, como transparência do método de 
checagem, apartidarismo, clareza sobre a fonte de recursos, entre outros4. 
Essas características de exclusividade de checagem e dedicação a essa 
modalidade de jornalismo justificaram nossa escolha pela análise dos 
comentários feitos a partir do material sobre o “kit gay” desenvolvido 
por elas. Acreditamos que elas sejam boas representantes do modelo de 
jornalismo de checagem para nos fornecer pistas sobre a influência da 
checagem no combate à desordem da informação. As duas agências têm 
em sua metodologia de checagem o modelo de etiquetas, comuns em 
experiências internacionais. Dessa forma, além de checarem as declara-
ções dos candidatos, são conferidas marcações que trazem gradações de 
veracidade, os chamados selos de checagem.

Ao realizarem o trabalho de análise de fatos em seus próprios canais, 
as agências investem objetivamente na descrição e na explicação de seu 
processo de checagem. Desse modo, narrativas unas são construídas 
a fim de que brechas para questionamentos sejam evitadas (FOSSA; 
MÜLLER, 2019). Ainda que as agências se apresentem como impar-
ciais e discursem a partir de uma ideia imaculada do bom jornalismo, o 
processo de checagem é também ideológico (MORETZSOHN, 2019). A 
população de forma geral já tem visto o jornalismo com menos credibi-
lidade e confiança na atualidade, compreendendo que sua neutralidade 
não é integral, o que também atinge as agências. 

Oliveira (2020) descreve preocupações e desafios dos checadores que 
encontramos também na análise dos comentários nas checagens sobre o 

4. O código de princípios a que as agências estão submetidas pode ser visto em: https://
www.poynter.org/international-fact-checking-network-fact-checkers-code-principles. 
Acesso em: 2 maio de 2021.
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“kit gay”: o maior potencial de propagação de desordem da informação, 
se comparado ao de alcance das checagens; a dificuldade de chegar a 
pessoas que não têm interesse no trabalho de averiguação dos fatos; a 
ineficiência de uma total conscientização da população em decorrência 
de as agências investirem essencialmente em uma abordagem racional. 
Sobre isso, Moretzsohn (2019, p. 578) sugere que “diante de um compor-
tamento irracional [por parte de quem acredita e/ou crê em desordem 
da informação], o apelo à razão é ineficaz”.

Metodologia e análise

Durante o segundo semestre de 2018, as agências realizaram matérias 
específicas de checagens sobre o “kit gay” em seus sites – cinco na Aos 
Fatos e uma na Lupa. O nosso foco de pesquisa, contudo, está orientado 
para as conversações que pessoas comuns fizeram em postagens das 
agências no Facebook e no Twitter. Nesse sentido, nossa coleta de dados 
foi feita nos comentários dos perfis da Aos Fatos e da Lupa nas plata-
formas de mídias sociais em questão. Para termos acesso às publicações 
que faziam referência direta ao “kit gay” divulgadas no período, valemo-
-nos manualmente dos mecanismos de busca do Facebook e do Twitter 
que há nos perfis e páginas das marcas, por meio dos quais chegamos às 
postagens e seus comentários, bem como analisamos seu conteúdo à luz 
das reflexões teóricas empreendidas acima. No Facebook, reunimos sete 
postagens que trazem o termo “kit gay” e/ou “Escola Sem Homofobia” 
de forma explícita no texto. Desse total, seis foram feitas pela Aos Fatos 
e uma pela Lupa. Já no Twitter, encontramos três tweets/thread5 na Aos 
Fatos e dois na Lupa.

Para compreendermos como ocorreu a conversação dos leitores 
nessas postagens das agências, fizemos uma seleção dos comentá-
rios que citavam diretamente o assunto, tanto no Facebook quanto no 
Twitter. Para analisarmos esses comentários, trabalhamos com quatro 
categorias de análise: confiança na checagem, crença na existência do 

5. União entre vários tweets conectados cronologicamente, cuja união oferece ao leitor a 
possibilidade de compreender uma história. Threads têm sido usados porque permitem 
extrapolar a discussão sobre um determinado assunto para além do limite de 280 caracteres 
por tweet.
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“kit gay”, citação direta a Jair Bolsonaro e citação direta ao Partido dos 
Trabalhadores ou seus representantes (Fernando Haddad, Dilma Rous-
seff e Lula).

Dos 210 comentários reunidos por todas as publicações no Facebook, 
48 fizeram referência direta ao tema. Desse total, 43,7% manifestaram 
desconfiança com relação às checagens; 25% usaram a confiança na 
checagem para reforçar seus argumentos; e 31,25% não demonstraram 
relação de confiança ou desconfiança sobre a checagem. Já no Twitter, 
dos 102 comentários, 63,7% demonstraram não confiar em alguma 
medida na Aos Fatos e na Lupa, enquanto 36,3% expressaram de algum 
modo a credibilidade que dão à agência, seja por meio de apoio direto 
ou expressando a usuários com pensamento contrário que os dados 
checados eram reais. É importante ressaltar que cada comentário não 
diz respeito a um usuário único. Há casos em que o leitor fez mais de um 
comentário para marcar amigos ou estabelecer uma conversação com 
outros usuários.

Com relação à crença na existência do “kit gay”, 60,4% dos comentários 
no Facebook e 48,03% no Twitter contradizem a checagem e confirmam 
a existência do material, com suas próprias palavras ou indicando maté-
rias jornalísticas ou outros materiais midiáticos divulgados durante a 
época do lançamento do programa Escola Sem Homofobia, sobretudo 
aqueles ligados a veículos de comunicação tradicional. Vemos, nesses 
casos, que a confiança na mídia tradicional é menos abalada quando 
ela supostamente oferece subsídios para confirmar crenças, em uma 
postura de credibilidade negociada em que se restabelece a confiança 
nos mediadores quando suas publicações corroboram certezas e servem 
aos objetivos argumentativos. Vale apontar, no entanto, que as reporta-
gens anexadas nos comentários não oferecem provas de que o “kit gay” 
foi aprovado e veiculado, de modo que o processo cognitivo dos leitores 
parece ter sido atravessado por sua identidade partidária.

Observamos em diálogos entre os leitores uma disputa semântica 
em que ambos os lados utilizam a informação do material original 
para defender sua ideia. Em geral, as discussões não se aprofundam, 
permanecendo na rasa questão da existência ou não do “kit gay”. Apesar 
de toda a interação girar em torno da ideia de notícia falsa ou não, o 
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principal argumento utilizado pelos leitores é outra desinformação, a 
faixa etária ao qual o material seria supostamente destinado, crianças 
menores de seis anos.

A narrativa do “kit gay” traz elementos híbridos, com fatos existentes 
sendo apropriados para dar verossimilhança à desordem da informação 
e aumentando o apelo emocional do tema. Além da questão da faixa 
etária, a ideia intrínseca de tentativa de sexualização das crianças é 
latente em muitos dos comentários que defendem a existência do mate-
rial. A discussão sobre a importância de se falar sobre a atenção à saúde e 
à segurança de adolescentes LGBTQIA+ ou, ainda, a explicação de que o 
material era destinado aos professores e não aos alunos são minimizadas 
pelos argumentos de proteção à infância, entendida como preservação 
de uma inocência e negação da sexualidade da criança e do adolescente 
(MEDEIROS, 2020). A sexualidade, por sua vez, é lida como sinônimo 
da prática de atos sexuais. 

O livro “Aparelho sexual e Cia” que o então candidato à presidência, 
Jair Bolsonaro, exibiu em sua entrevista no Jornal Nacional da TV Globo, 
afirmando fazer parte do “kit gay” é amplamente aceito como verda-
deiro pelos leitores que acreditam na existência do kit. O mesmo se dá 
à convicção de que Haddad é o criador do material. Diferentes veículos 
de mídia, e não apenas as agências de checagem, desmentiram Bolso-
naro e informaram amplamente que o livro nunca constou do material 
do programa Escola Sem Homofobia ou mesmo foi em algum momento 
comprado pelo Ministério da Educação para distribuição nas escolas 
públicas. Embora alguns leitores usem argumentos racionais, inclu-
sive os trazidos pela checagem de fatos, são as crenças que prevalecem, 
ancoradas em uma agenda moral promovida pelo candidato e poste-
riormente eleito Jair Bolsonaro em sua tática de campanha e de governo. 
Tal evento se torna um lastro poderoso para outras narrativas que são 
trazidas ao debate público quando de interesse de grupos conserva-
dores, como o verificado na ideia de uma “vacina do homossexualismo” 
durante o período de covid-19 e as constantes tentativas de relação entre 
a homossexualidade e a pedofilia.

Quando analisamos os comentários em ambas as plataformas, 
olhando para a relação entre a confiança na checagem e a crença ou 
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não na existência do “kit gay”, o resultado geral é o esperado. Aqueles 
que confiam na checagem de fatos não acreditam no “kit gay” (30,6%); 
aqueles que não confiam na checagem acreditam na existência do mate-
rial e são a maioria dos comentários (53,7%). Há ainda um grupo no 
Facebook que é indiferente à confiança na checagem, ou seja, não há no 
comentário nenhuma indicação de que o usuário aprove ou desaprove 
o trabalho dos checadores. Neste grupo, 16,6% acreditam na existência 
do “kit gay” e 8,3% não acreditam. Por fim, 6,25% dos comentários do 
Facebook são indiferentes quanto à confiança na checagem e à questão 
da existência ou não do kit. São comentários que dialogam com outro 
usuário sem expressar opinião sobre essas variáveis.

Esses resultados nos apontam para um comportamento comumente 
observado nos fóruns de discussão da internet, em que os opositores a 
uma ideia tendem a se sentir mais motivados a comentar o conteúdo 
que seus apoiadores. Em termos de combate à desinformação com uso 
de checagem de fatos, esse comportamento pode ser extremamente 
prejudicial, pois além de conferir uma impressão de que há mais gente 
“do outro lado do discurso”, o debate proposto pelos checadores — com 
a apresentação de dados e fatos que colocam a desinformação em xeque 
— é esvaziado pela disputa discursiva e pelo desejo de mudar o selo de 
checagem atribuído pelas agências, fazendo com o que o marcador se 
torne uma bandeira a ser conquistada, relegando a um segundo plano, 
ou mesmo a um plano inexistente, a reflexão sobre os apelos da desin-
formação checada (OLIVEIRA, 2020).  

Considerações finais

Encontramos em nossa investigação uma complexa rede de disputa 
de sentidos, uso deliberado da desinformação enquanto tática de 
campanha e de governo, em um ecossistema informacional que torna 
essas disputas ainda mais cinzentas e difíceis de combater, uma vez 
que elegem a emoção e o sistema de crenças como principais atores da 
conversação.

Se, por um lado, as já comprovadas desordens da informação encon-
traram lugar no pensamento hegemônico da sociedade brasileira 
e foram acolhidas durante a campanha de Jair Bolsonaro, a descons-
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trução e a evidenciação de seu caráter falacioso não foram suficientes 
para provocar oscilações na receptividade de sua candidatura frente à 
opinião pública. Contudo, de forma alguma podemos supor que esse 
processo é simples e direto: a construção de uma desordem da infor-
mação tem historicidade e precisa alcançar lastros não apenas em um 
sistema de crenças, mas em um ambiente que favoreça que essas crenças 
alcancem verossimilhança com a realidade, ainda que traga em alguma 
medida frágeis argumentos lógicos.

Ao mesmo tempo em que o jornalismo de checagem se mostra em 
um primeiro momento ineficiente ao usar a razão para argumentar 
contra táticas de desinformação, representa um esforço essencial na 
luta contra a desinformação, que é o de criar empecilhos nos pretensos 
lastros de veracidade que possam conferir à mentira, no futuro, o status 
de verdade. A desordem da informação utilizada como método tem um 
objetivo maior que ser apenas uma mentira com propósitos imediatos. 
Se assim fosse, não haveria razão para que, em seu primeiro discurso 
como candidato eleito, o presidente Jair Bolsonaro dedicasse tempo para 
reforçar a desinformação do “kit gay”, mantendo-na viva o suficiente 
para ser uma das checagens de maior engajamento no pós-campanha, 
como verificamos nos dados analisados. Uma desordem da informação 
bem construída é capaz de criar uma historicidade que sustenta a circu-
lação de novas desinformações, como a “vacina do homosexualismo”, 
nascida nas eleições municipais de 2020 em meio à pandemia de coro-
navírus,  realimentando o ciclo de crenças e usos táticos contra grupos 
específicos.

Firmando-se como uma área do jornalismo, ainda que proponha um 
caráter independente, as agências de checagem tomam parte em descon-
fianças e descrenças que há alguns anos vêm destituindo o jornalismo 
do seu lugar de mediador primordial. É necessário que o fact-checking 
descubra caminhos para superar as bolhas de leitores interessados na 
checagem e de detratores que desejam apenas o embate discursivo, para 
se tornar uma fonte de informação passível de consulta quando se deseja 
outros esclarecimentos sobre um tema.  

Ainda na complexidade dessa relação, é preciso buscar táticas para 
que o reconhecimento de legitimidade que a imprensa ainda mantém 
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não seja utilizado como arma a favor da desinformação. O trabalho de 
checagem das agências de fatos tem sua importância para corrigir essas 
distorções provocadas pela desordem da informação, mas é apenas uma 
parte do processo. O desafio está em como acionar apelos emotivos 
e energéticos tão potentes quanto aqueles que a desordem da infor-
mação alcança em modelos muito mais simples de comunicação — uma 
imagem, uma frase, um meme — que fazem com que uma desinfor-
mação torne-se viral e alcance status de verdade. A checagem aciona 
dados complexos, históricos e estatísticos que requerem um esforço 
de tempo, leitura e interpretação muito mais longos, dificultando sua 
circulação e acionando um apelo lógico que não encontra eco em quem 
escolhe a crença.

A desinformação em torno de um evento é somente um dos 
elementos que corroboram para que pessoas acreditem nele, na medida 
em que questões como pertencimento, crenças e identidade partidárias 
emergem como pontos que interferem no processo cognitivo. De tal 
modo, o combate à desordem da informação não será resolvido exclusi-
vamente por meio da ação de agência de checagem. É preciso desmisti-
ficar associações estruturais para que o cenário melhore, como desfazer 
a ideia de que a esquerda quer sexualizar a infância ou de que existe uma 
doutrinação LGBTQIA+ para que as crianças não sejam heterossexuais 
ou cisgêneras.



AINDA ASSIM NOS LEVANTAMOS168

Referências

BALIEIRO, Fernando. “Não se meta com meus filhos”: a construção do 
pânico moral da criança sob ameaça. Cadernos Pagu, v. 53, 2018.

BORRILLO, Daniel. Homofobia: História e crítica de um preconceito. 
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010.

BRUNO, Fernanda; ROQUE, Tatiana. A ponta de um iceberg de 
desconfiança. In: BARBOSA, Mariana (Org.). Pós-verdade e fake news: 
reflexões sobre a guerra de narrativas. São Paulo: Cobogó, 2019. Versão 
Kindle.

CORREIA, João Carlos; JERÓNIMO, Pedro; GRADIM, Anabela. Fake 
news: emoção, crença e razão na partilha seletiva em contextos de 
proximidade. Brazilian Journalism Research, v. 15, n. 3, p. 626-651, 2019.

FONSECA, Bruno et al. Inflada por bolsonaristas, busca no Google 
por falso ‘kit gay’ bateu recorde antes de punição do TSE. El País, 17 
out. 2018. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/17/
politica/1539803187_851518.html. Acesso em: 2 maio de 2021.

FOSSA, Maria Ivete Trevisan; MÜLLER, Kauane Andressa. A checagem 
cruzada como estratégia de legitimação do campo jornalístico em reação 
às fake news. Brazilian Journalism Research, v. 15, n. 3, p. 452-475, 2019.

IRINEU; Bruna Andrade; OLIVEIRA, Brendhon Andrade; LACERDA; 
Milena Carlos. Um balanço crítico acerca da regressão dos direitos 
LGBTI no Brasil sob ascensão do bolsonarismo. In: IRINEU, Bruna 
Andrade et. al. Diversidade sexual, étnico-racial e de gênero: temas 
emergentes. Salvador: Editora Devires, p. 98-115, 2020.

LIBÓRIO, Bárbara; CUNHA, Ana Rita. Notícias falsas foram 
compartilhadas ao menos 3,84 milhões de vezes durante as eleições. 
Aos fatos, 31 out. 2018. Disponível em: https://aosfatos.org/noticias/
noticias-falsas-foram-compartilhadas-ao-menos-384-milhoes-vezes-
durante-eleicoes/. Acesso em: 2 maio de 2021.

LONGO, IVAN. Pânicos Sexuais: do “Kit Gay” aos ataques à arte. Revista 
Fórum, 16 out. 2017. Disponível em: https://revistaforum.com.br/brasil/

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/17/politica/1539803187_851518.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/17/politica/1539803187_851518.html
https://aosfatos.org/noticias/noticias-falsas-foram-compartilhadas-ao-menos-384-milhoes-vezes-durante-eleicoes/
https://aosfatos.org/noticias/noticias-falsas-foram-compartilhadas-ao-menos-384-milhoes-vezes-durante-eleicoes/
https://aosfatos.org/noticias/noticias-falsas-foram-compartilhadas-ao-menos-384-milhoes-vezes-durante-eleicoes/
https://revistaforum.com.br/brasil/panicos-sexuais-do-kit-gay-aos-ataques-arte/


169"KIT GAY" E DESORDEM DA INFORMAÇÃO 
NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2018

panicos-sexuais-do-kit-gay-aos-ataques-arte/. Acesso em: 2 maio de 
2021.

LOURO, Guacira Louro. Um corpo estranho. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2018.

MARANHÃO FILHO, Eduardo; COELHO, Fernanda;  DIAS, Tainah. 
“Fake news acima de tudo, fake news acima de todos”: Bolsonaro e o 
“kit gay”, “ideologia de gênero” e fim da “família tradicional”. Revista 
Eletrônica Correlatio, v. 17, n. 2, p. 65-90, 2019.

MEDEIROS, E. (2020). Disputas ideológicas de passados, conflitos 
políticos em torno da tradição: a emergência da identidade criança 
viada na contemporaneidade brasileira. In: MEDEIROS, E.; FONSECA, 
G. A. (Eds.). Experiências culturais do tempo: mídia, memória, nostalgia 
e tradição (53-70). Belo Horizonte: Fafich/Selo PPGCOM/UFMG, 2020.

MELLO, Patrícia Campos. A máquina do ódio: notas de uma repórter 
sobre fake news e violência digital. São Paulo: Companhia das Letras, 
2020.

MORETZSOHN, Sylvia Debossan. O joio, o trigo e os filtros bolhas: 
uma discussão sobre fake news, jornalismo, credibilidade e afetos no 
tempo das redes. Brazilian Journalism Research, v. 15, n. 3, p. 574-597, 
2019.

OLIVEIRA, Giselle Aparecida de. Fact-checking e eleições presidenciais 
de 2018: a disputa pela verdade em interações no Twitter. Dissertação 
(mestrado). Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas. Belo Horizonte, p. 167, 2020.

RAMOS, Marcelo Maciel; NICOLI, Pedro Augusto Gravatá. O que 
é LGBTfobia?. In: RAMOS, Marcelo Maciel; NICOLI, Pedro Augusto 
Gravatá; BRÊNER, Paula Roch Gouvêa (Orgs.). Gênero, sexualidade e 
direito: uma introdução. Belo Horizonte: Initia Via, p. 183-192, 2016.

ROMANCINI, Richard. Do “Kit Gay” ao “Monitor Da Doutrinação”: A 
reação conservadora no Brasil. Contracampo, v. 37, n. 2, p. 87-108, 2018.

https://revistaforum.com.br/brasil/panicos-sexuais-do-kit-gay-aos-ataques-arte/


AINDA ASSIM NOS LEVANTAMOS170

SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Desinformação acima de tudo, espetáculo 
acima de todos. [Entrevista cedida a Luiz Alberto de Farias e Valéria de 
Siqueira Castro Lopes]. Organicom, v. 17, n. 34, p. 94-100, 2020.

STABILE, Lua da Mota. A agenda política contra a chamada “ideologia 
de gênero” e a cidadania de pessoas LGBTI no Brasil. Periódicus, v. 1, n. 
10, p. 250-268, 2018.

TREVISAN, Silvério. Devassos no paraíso: a homossexualidade no 
Brasil, da colônia à atualidade. Rio de Janeiro: Objetiva, 2018.

VAN BAVEL, Jay; PEREIRA, Andrea. The partisan brain: An identity-
based model of political belief. Trends Cogn Sci, v. 22, n. 2, p. 213-224, 
2018. 

VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Mobilização judicial pelos direitos 
da diversidade sexual e de gênero no Brasil. In: GREEN, James; 
QUINALHA, Renan; CAETANO, Marcio; FERNANDES, Marisa 
(Orgs.). História do movimento LGBT no Brasil. São Paulo: Alameda, p. 
449-470, 2018.

WARDLE, Claire; DERAKSHAN, Hossein. Information desorder: 
Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. 
Strasbourg: Council of Europe, 2017.

WARNER, Michael. Fear of a Queer Planet: Queer politics and social 
theory. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994.



Capítulo 10

Orgia de João Doria:  
transbordamentos entre a propaganda 
política e a pornografia
Fábio de Carvalho Penido

Introdução 

Como muitos vídeos de factualidade duvidosa que foram disse-
minados durante as campanhas eleitorais de 2018, o vídeo onde João 
Doria é supostamente flagrado em uma orgia foi deletado da maioria 
das redes sociais onde estava inicialmente divulgado. No entanto, até 
recentemente era possível encontrá-lo no lugar ao qual filmes/vídeos 
do mesmo gênero pertencem, o Pornhub, um conhecido site de porno-
grafia. Embora o vídeo tenha repercutido consideravelmente na mídia, 
sendo discutido em jornais como Correio Braziliense, Veja e Folha de 
São Paulo, e mesmo em um debate entre os candidatos a governador de 
São Paulo no SBT, sua influência não impediu a vitória do candidato. 
Ainda hoje é possível encontrar informações acerca de diversos laudos 
periciais em noticiários diferentes, argumentando posicionamentos 
opostos quanto a veracidade do material1.

1. Ver matéria do Estado de Minas: "É ou não é Doria? Perícias apontam resultados 
contrários" de 26 de outubro de 2018. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/
politica/2018/10/26/interna_politica,1000296/e-ou-nao-e-doria-pericias-apontam-
resultados-contrarios.shtml. Acesso em: 2 jul. de 2021.
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No trato com a versão encontrada no Pornhub, uma cópia que em si 
não é mais ou menos esclarecedora, não caberá aqui responder as inda-
gações que parecem tanto atrair a atenção da mídia, mas, antes, tensionar 
o campo da autenticidade das imagens, dos valores que lhes são atribu-
ídos a partir de suas características e de um discurso que se constitui 
no seu arredor. De princípio, concordamos com Pablo Gonçalo quando 
o crítico escreveu que desconhecia “na história que entrelaça mídias e 
campanhas eleitorais a chegada de um vídeo tão abertamente pornográ-
fico que visa, de um modo ou de outro, influenciar as percepções dos 
cidadãos-espectadores – e os votos dos eleitores”. (2019). Na versão que 
é objeto do presente capítulo, chama a atenção a divisão do vídeo em 
duas sequências a partir do mesmo material de origem. Na primeira, 
diríamos que o entrelaçamento pornografia-política se encontra latente 
na ampla gama de manipulações agressivas de cunho propagandístico 
e na sugestividade de textos, cortes e sons. A segunda sequência, como 
que mantida intacta, é apresentada sob a problemática noção de versão 
original desse material. 

De início, uma chamada diz: “João Doria trai esposa em orgia”, 
“Escândalo”, “Mente para a família”. Na primeira imagem, parte desses 
textos censuram a nudez de quatro mulheres, e o desenho de um tucano 
colorido e dançante cobre as partes íntimas de um homem deitado na 
larga cama para onde elas se insinuam. Ao fundo, a imagem se duplica 
ampliada e desfocada, em um efeito comum de fotos e vídeos que 
circulam pelo WhatsApp, Twitter e YouTube, compondo a manchete 
deste cinema sensacionalista. A voz do político se faz ouvir desde o 
começo da montagem discursando sobre a importância da família, 
certamente em um enquadramento conservador desse tema. Desse vídeo 
que agora surge na tela, onde Doria está no palco em vias de homena-
gear sua própria família, o montador nos leva em um zoom intenso que 
mergulha no rosto do político, de modo que borrões de uma imagem 
estourada, servindo como alguns frames de transição, nos transportam 
para o ambiente da orgia. Se reduzirmos a velocidade desse abrupto 
movimento, é possível perceber como o ponto para onde se direciona o 
acelerado reenquadramento é a boca do candidato. Esse mesmo zoom in, 
seguido de um zoom out, é o que permite que, em menos de 1 segundo, o 
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trabalho de sobreposição fabrique uma continuidade entre esse registro 
e a suposta imagem polêmica do candidato. 

No rápido desenrolar da cena, o mesmo áudio de Doria segue na 
trilha sonora e, no fim, trechos como a frase “respeito pela família!” são 
repetidos em loop. Uma cartela nas cores amarela, vermelha e branca diz: 
“A família não acredita mais no João Traidor!!! E Você?”, e o áudio sofre 
uma redução de sua velocidade normal, distorcendo a voz do candidato. 
Tela preta. “Esse homem representa sua família?”, “João Enganador!”, 
“#doriaorgia”, “#dorianão”. Corte seco. O formato da imagem muda 
de um tamanho proporcional à tela de um celular para a tela de um 
computador ou televisão. A data, 11 de outubro de 2018, e o horário, 
aprox. 21:45 da noite, estão escritos no canto inferior. Não há tentativa 
de censurar quaisquer partes do corpo e conseguimos apreender com 
mais precisão a movimentação, a retirada de roupas íntimas e os gestos 
de celebração com taças de champagne, o sorriso no rosto do homem e 
suas interações com as mulheres. 

No segundo corte, visualizamos mais detidamente um cenário que, 
por um lado, também pode fazer o flagra moralista funcionar como 
estratégia política. Contaminado pela alucinante montagem prévia, o 
cômodo onde tudo se passa remete ao status socioeconômico do candi-
dato e ao mau gosto da elite branca brasileira que celebra sua riqueza em 
apartamentos de luxo mal decorados apartados da realidade, e também 
à figura do empresário-político que, pelo seu sucesso, tem acesso a uma 
vida paralela de prazeres luxuriosos e festas com garotas de programa, 
enquanto oportunamente no palanque convoca os valores da família 
tradicional brasileira. No entanto, se na primeira versão do vídeo estamos 
diante de uma propaganda política, onde há uma constante sugestão aos 
sentidos rumo à essa compreensão consensual, coletiva e francamente 
moralista do seu conteúdo, a segunda versão dessas imagens, relativa-
mente apartada das estratégias anteriores, levanta algumas questões. Se 
nos colocamos a dúvida de esse ser ou não o candidato paulista, e assim, 
a possibilidade de que esse vídeo tenha uma existência primeira comple-
tamente independente do escândalo político em que foi instrumentali-
zado, ele torna-se mais um dos infinitos vídeos pornográficos amadores 
na Internet, com personagens anônimos e contextos de produção miste-
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riosos. A discrepância nos dois procedimentos de montagem aponta, 
afinal, para dois exercícios de manipulação distintos, possivelmente 
realizados por pessoas diferentes, justapostos para o espectador do site. 

O que pretendo frisar com esse jogo de especulações, entre ser ou 
não Doria, entre uma existência original e uma manipulada, não é o 
encontro com uma resposta a essas perguntas, mas sim como esse vídeo 
faz pensar na proximidade limítrofe entre uma experiência estética da 
propaganda política e da pornografia. De forma sucinta, os principais 
problemas que movem o presente texto estão no pensar o que a presença 
da pornografia nesse escândalo político nos diz sobre o que entendemos 
como pornografia e sua experiência estética, e, uma vez encontrado 
um terreno de definição da pornografia que ressoe no vídeo, como ele 
está interferindo na cena pública e comportando desejos políticos da 
parte de seus articuladores. A filiação dupla das imagens, numa zona 
de transbordamento, coloca a questão de compreender onde há uma 
convergência entre diferentes regimes. Se essa passagem, no contexto do 
presente trabalho, se dá entre pornografia online e propaganda política 
contemporânea, há um salto possível, ao passado, que elucidará primei-
ramente o que chamaremos de uma sensibilidade pornográfica que se 
faz presente e, em seguida, uma relação das imagens com o real cujo 
lastro se estende também a um período de proliferação das tecnologias 
do olhar no fim do século XIX.

O olhar pornográfico 

No seu trabalho de traçar uma genealogia para a pornografia 
hardcore, estendendo e modulando suas reflexões para o cinema e o 
vídeo, Linda Williams (1989) propõe um ponto de interesse nas foto-
grafias pré-cinematográficas de Eadweard Muybridge, em seus estudos 
do movimento corporal humano. Haveria uma ressonância entre os 
instrumentos ópticos de Muybridge e seus propósitos científicos com 
uma explosão de discursos em torno da sexualidade no século XIX, 
pela medicina, psicologia, sociologia, arte, que são, como ela define, as 
hermenêuticas de conhecimento do corpo humano herdadas das tradi-
ções europeias modernas. Williams retoma a noção foucaultiana (2014) 
de Scientia Sexualis, o complexo de saber-poder que se coloca sobre a 
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sexualidade humana, para dizer da atualização dos “procedimentos de 
confissão” (FOUCAULT, 2014, p. 71) que também ali incorrem. As foto-
grafias em sequência de Muybridge, em que homens e mulheres nus e 
semi-nus realizam as mais variadas ações – dispositivo instigado pela 
curiosidade científica –, explicitaram a conexão dos novos aparatos, 
suas técnicas e métodos com os processos de construção das verdades 
do corpo humano.  

Nas exibições do Zoopraxiscópio, a imagem técnica inscreve o corpo 
nu como “um ‘ponto de transferência’, de conhecimento, poder e prazer” 
(WILLIAMS, 1989, p. 36)2. Para Williams, ali o corpo é solicitado a 
oferecer suas características e gestos para a catalogação e inscrição numa 
rede de saberes. “O prazer cinemático [...] da ilusão do movimento 
corporal emerge, parcialmente, como produto consequente da busca 
pelas ‘verdades’ nunca antes vistas desse mesmo movimento” (1989, p. 
39)3.  A crença científica na evidência fotográfica e na ilusão das imagens 
em movimento faz da câmera um eficiente instrumento para o estudo 
do corpo humano. O prazer visual encontrado na justaposição dos foto-
gramas, em consonância com a vontade de saber (FOUCAULT, 2014), 
atualizada pela legitimidade científica, produzem e incitam, afinal, a 
confissão do corpo. Confissão essa produzida através das novas formas 
de poder e prazer que surgem do uso da nova máquina. 

Para Williams, o hardcore estará em consonância com as fotogra-
fias tomadas também em fins do século XIX pelo psiquiatra Charcot 
– usando as mesmas técnicas fotográficas desenvolvidas por Muybridge 
–, na clínica Salpêtrière, onde tratavam-se mulheres diagnosticadas 
com histeria. A autora verifica como o hospital funcionava como uma 
maquinaria de incitação, que não simplesmente registrava as verdades 
clínicas, mas também as produzia por via de exames, interrogatórios, 
experimentos (FOUCAULT apud WILLIAMS, 1989). As fotogra-
fias de Charcot, construídas como evidências de um processo clínico, 
influenciaram de volta a Muybridge, que adicionou em uma das então 

2. No original: “a 'transfer point' of knowledge, power and pleasure...” (tradução nossa).

3. No original: “The [...] cinematic pleasure of the illusion of  bodily motion emerged partly 
as a by-product of the quest for the initially unseeable 'truths' of this motion” (tradução 
nossa).
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recentes edições de seu livro Animal Locomotion as fotografias de uma 
atriz que simula um ataque histérico. Da ida e vinda de influências, 
Williams conclui, que “com essa habilidade de induzir e fotografar a 
confissão corpórea de um espasmo involuntário, o cinema prototípico 
de Muybridge chega às condições de possibilidade do hardcore cinema-
tográfico” (WILLIAMS, 1989, p. 48)4. 

Como as experiências de Muybridge e Charcot, a pornografia é um 
gênero cinematográfico que busca a “confissão involuntária” (Ibidem), 
sobretudo extraída de corpos femininos fetishizados. Uma sensibilidade 
pornográfica, como nesses marcos pré-cinematográficos, expressa uma 
vontade de verdade que se alimenta da experiência com as imagens, 
que extrai delas (de suas encenações, mas também da própria mediação 
maquínica em jogo) prazer e conhecimento. A confissão, e sua múltipla 
história de técnicas e procedimentos, é central para o senso de evidência 
que as imagens hardcore adquirem. Como a ciência, a pornografia opera 
sob o princípio da “máxima visibilidade” (WILLIAMS, 1989, p. 48)5, onde 
há uma busca obsedante pelo ângulo onde melhor se veem os órgãos 
genitais, a captura de um gesto involuntário de prazer, a confissão por 
via do orgasmo masculino e feminino – sendo que o último complica 
as estratégias do paroxismo visual do hardcore. “Máxima visibilidade” 
cuja ressonância com as perguntas acadêmicas que mobilizaram as fotos 
de Muybridge faz ver um transbordamento entre ciência e pornografia. 
Trata-se, enfim, de capturar a verdade dos corpos por via do olhar reve-
lador e preciso da máquina. E com cada nova máquina, a promessa da 
verdade se renova.

Ao retomar o video Orgia de João Doria a partir dessa primeira 
linha em busca de uma definição do que será a sensibilidade porno-
gráfica, cabe isolar o gesto de zoom fulgurante que o editor realiza em 
direção à boca de Doria no momento em que ele preza a importância 
moral de sua família. Desmentindo o que a boca fala com o que o corpo 
faz, em uma confissão involuntária, somos levados para as imagens da 

4. No original: “...with this ability to induce and photograph a bodily confession of 
involuntary spasm, Muybridge’s prototypical cinema arrives at the condition of possibility 
for cinematic hardcore” (tradução nossa).

5. No original: “Maximum visibility” (tradução nossa).
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cena sexual. A continuidade entre as duas imagens, produzida por um 
rápido momento de passagem entre os dois registros, propiciado pelo 
zoom que faz da imagem um borrão, permite que a imagem adquira a 
capacidade de explicitação de um conteúdo outrora oculto. A retórica 
do vídeo supõe sua capacidade de desmistificar a verdadeira natureza 
desse personagem, um político que defende em palanque os valores do 
casamento e da fidelidade matrimonial. O tom do argumento, sua auto-
ridade em julgar o personagem pela diferença entre suas palavras e atos, 
explicita também a crença na imagem como instância de desnudamento. 
Por ela, segundo as palavras de Williams, é possível, então, revelar a 
verdade daquele corpo, e, mais ainda, os gestos de prazer que suas pala-
vras não confessam. Contudo, as verdades confessas por via de apare-
lhos ópticos não se dão como inscrição de uma essência prévia, mas sim 
como produto de um investimento e modo de uso dos aparatos técnicos 
que se implicam na própria edificação dessas verdades.

A imagem e a construção de verdade

Tomar os fotogramas de Muybridge como evidências para responder 
a perguntas científicas é dizer que haveria um ponto de contato entre 
eles e algo que os excede materialmente, que pode ser usado para pensar 
uma realidade pré e pós-imagética. Caráter indicial das imagens foto-
gráficas que, ao ser pensado a partir das contingências do histórico e 
contextual, se revela problemático. Tagg (2005) coloca em xeque de 
forma contundente o vínculo causal entre um referente pré-fotográfico 
e o signo, a garantia de um significado que emana do processo químico 
e óptico. Trata-se, para o autor, de pensar processos técnicos, culturais, 
históricos, onde se arranja, efetivamente, uma nova realidade: aquela que 
só pode emergir de um uso específico do aparato técnico e não de um 
referencial transcendental que dirá a verdade daquilo que se enquadra. 

O autor retoma a montagem que simula em um fotograma o 
encontro entre o senador estadunidense Millard Tydings e Earl Browder, 
então Secretário Geral do Partido Comunista, que levou à cassação 
do mandato do senador na era Macartista por insinuar que haveria 
simpatia política entre as duas figuras. O exemplo remete contempora-
neamente à fotografia em que o rosto de Adélio Bispo, homem respon-
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sável pela facada em Jair Bolsonaro, é colado em meio a uma multidão 
que se reúne próxima e em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio da Silva. 
Na versão original da foto de Ricardo Stuckert, no lugar de Bispo há 
um homem de óculos escuros e cabelos grisalhos, que nada tem a ver 
com o escândalo político. Outro exemplo, mais próximo do tema do 
presente capítulo, está na fotografia em que o então candidato à presi-
dência Fernando Haddad é montado segurando um brinquedo sexual 
ao invés de um garrafa de bebida alcóolica – edição seguramente mobi-
lizada pela comoção do escândalo de paranoia e fake news conhecido 
como Kit Gay. Tagg adverte que seu exemplo de uma manipulação gros-
seira, o que vale também para os nossos exemplos, incorre no risco de 
tomar a montagem como um caso especial na lida com as imagens, pois, 
em verdade,  “cada fotografia é resultado de distorções específicas, e em 
todos os sentidos significativas” (2005, p. 8)6. 

A tarefa de historicizar os modos como a fotografia adquire seu esta-
tuto de prova e evidência implica a mesma como tecnologia instrumen-
talizada por instituições como a polícia, psiquiatria, medicina, peda-
gogia. É na ordem desse uso, documental e científico, que se filiam as 
fotografias de Muybridge e Charcot no fim do século XIX. O contexto 
é de uma profunda reorganização da sociedade, com a proliferação de 
ciências que buscavam intervir tecnicamente na realidade social. Tagg 
constata ali, em consonância com Foucault, que “a produção de novos 
conhecimentos desencadeava novos efeitos de poder, do mesmo modo 
que as novas formas de exercício do poder produziam novos conheci-
mentos do corpo social em vias de ser transformado” (2005, p. 12-13)7. 
Como ferramenta de exame, o olhar fotográfico se atenta aos detalhes, 
a uma minúcia do corpo humano que visa sua normalização por uma 
vigilância hierarquizada. 

6. No original: “cada fotografia es el resultado de distorsiones especificas, y en todos los 
sentidos significativas…” (tradução nossa).

7. No original: la producción de nuevos conocimientos desencadenaba nuevos efectos 
de poder, de igual modo que las nuevas formas de ejercicio del poder producían nuevos 
conocimientos del cuerpo social en trance de ser transformado (tradução nossa).
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A passagem de um vídeo extraído da chamada Web 2.08 para as foto-
grafias científicas do século XIX nos leva a diferentes arranjos de forças e 
poderes que se inscrevem no campo do visível. Os regimes disciplinares 
hoje dão lugar a uma ubiquidade dos mecanismos de vigilância e pers-
crutação da intimidade humana, melhor expressos pela onipresença da 
videovigilância, dos mecanismos de produção e compartilhamento de 
si por via das redes sociais e outras tecnologias das imagens (BRUNO, 
2013). A vigilância, na sua inscrição dentro de marcos institucionais 
de especialistas, peritos, militares, pedagogos, não simplesmente cessa 
de existir, mas se reconfigura estrategicamente, extrapolando não só os 
limites das arquiteturas de observação das multiplicidades humanas, 
como as prisões, clínicas e escolas (FOUCAULT, 2014), mas, mais 
propriamente, faz cindir as próprias separações entre o público e privado 
constitutivas do jogo de luzes e sombras da modernidade (Ibidem).  

O vídeo de Doria é exemplar na sua distância das formas e regimes 
dos variados mecanismos de registro e interpretação fotográfica e cine-
matográfica sob o marco institucional e científico aqui discutidos. Sua 
emergência anônima e viral, por via de redes sociais digitais, em meio a 
uma campanha marcada por grande circulação de notícias falsas nesses 
mesmos ambientes, estava destarte desvinculada da credibilidade que 
socialmente se atribui aos meios jornalísticos e propagandísticos tradi-
cionais. Certamente não isentos de também estarem diretamente mani-
pulando a percepção pública e agindo a partir de interesses políticos 
próprios, esses meios, no entanto, são socialmente lidos como órgãos 
mediadores de maior confiança por se inscreverem dentro de marcos 
institucionalmente legitimados. Não é o caso de dizer que imagens 
como essas, em baixa fidelidade, pixeladas e ruidosas não sejam também 
empregadas nos meios tradicionais, mas que as imagens da suposta 
orgia de João Doria não passam pelo marco desses canais, e sim por 
uma ampla rede de compartilhadores amadores que disseminam o 
material. Na linha tênue entre compartilhadores e criadores, os usuários 
da Internet, certamente na sua grande maioria, também não se apro-

8. Web 2.0 é um termo utilizado para definir a segunda geração da Internet onde as relações 
digitais são pautadas por emergentes mecanismos de participação e criação de conteúdo 
em websites por parte de seus usuários.
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ximam dos intérpretes hábeis, formados e autorizados (TAGG, 2005) 
que podem extrair conclusões de fotografias tiradas e interpretadas sob 
convenções formuladas por vias institucionais.

Imagens ruins e vigilância 

A origem incerta do vídeo de Doria, desvinculada dos saberes obser-
vados por Williams ou Tagg, remete a uma miríade de outras imagens 
que circulam nas paisagens digitais e ao desafio, segundo Steyerl (2012), 
de decifrá-las. Suas eminentes qualidades precárias expressam com 
precisão a definição da autora de uma imagem ruim. Sua genealogia 
dúbia (STEYERL, 2012) procede de um compartilhamento acelerado, 
assim como da apropriação das imagens por editores anônimos que 
contribuem com suas alterações na cópia-da-cópia do material. Sua 
ambiguidade é tão eficiente quanto a acessibilidade contemporânea em 
transformar um pornô amador em um escândalo político nacional. A 
baixa definição e a faixa sonora ruidosa contribuem para uma maxi-
mização da velocidade com que o vídeo se espalha pelas redes digitais, 
assim como para torná-lo um material sucessivamente mais manipu-
lável, na medida em que se afasta das noções de alta fidelidade e nitidez, 
esses pilares da “hierarquia contemporânea das imagens” (2012, p. 186).    

Para Steyerl, as imagens ruins, por um lado, incorporam as utopias 
dos cinemas revolucionários do século XX, que visavam a democrati-
zação dos meios de produção, a instauração de estéticas contra-hege-
mônicas, como se vê no manifesto “Por um cinema imperfeito”, de Julio 
García Espinosa. No entanto, a autora escreve: 

o verdadeiro cinema imperfeito contemporâneo é muito mais am-
bivalente e afetivo do que aquele imaginado por Espinosa. Por um 
lado, a economia das imagens ruins, com sua possibilidade imediata 
de distribuição mundial e sua ética de remix e apropriação, propicia 
a participação de um número de produtores como jamais houve. Mas 
isso não significa que essas oportunidades são aproveitadas apenas 
com fins progressistas. Discursos de ódio, spam e outros lixos tam-
bém percorrem as conexões digitais (STEYERL, 2012, p. 193).

Para Steyerl, as imagens ruins da Internet podem ser tanto projetos 
emancipatórios de democratização audiovisual quanto meios eficientes 
para a proliferação e mercantilização de imaginários capitalistas. Mas, a 
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qual domínio precisamente o vídeo de João Doria pertenceria? A espe-
culação sobre uma existência anterior à sua instrumentalização como 
propaganda, permite sua filiação à pornografia amadora e de webcams, 
mas também nos instiga a pensarmos o vídeo na sua dimensão de vigi-
lância. Uma filmagem secreta que pode estar capturando a suposta 
imagem do candidato político ou de um grupo de anônimos. 

Em seu trabalho dedicado ao estudo das pornografias online, 
Paasonen escreve sobre as características específicas da pornografia que 
passa a ser produzida a partir da disseminação e maior acessibilidade de 
tecnologias audiovisuais como o vídeo e as webcams. Segundo a autora: 

As transformações efetuadas na pornografia pela web-distribuição e 
as ferramentas de produção digital – estéticas, econômicas, experien-
ciais e nas ressonâncias que elas facilitam – não podem ser entendidas 
desvinculadas das transitantes noções de amador e profissional (PA-
ASONEN, 2011, p. 71)9.

Se as imagens ruins, nas suas precariedades, podem ser pensadas 
como fruto de uma proliferação de vontades amadoras, o vídeo de João 
Doria  traduz o trânsito produzido por uma cena amadora que pretende 
desmascarar o político profissional. O choque de regimes, entre o Doria 
pertencente a um partido tradicional brasileiro, que performa um 
discurso oficial e institucional, com o registro luxurioso do homem na 
orgia, se articula e ganha força pelos valores eminentemente pornográ-
ficos da imagem. Paasonen, ademais, escreve: 

Na pornografia, o visual e a sensação da produção amadora, não-pro-
fissional – marcada por câmeras tremidas, baixa qualidade da ima-
gem, iluminação ruim e estranha, performers não treinados – têm [...] 
trabalhado para intensificar um senso de “verdade” e autenticidade 
que é central para o gênero (PAASONEN, 2011, p. 75)10.

9. No original: The transformations effected by Web distribution and digital production 
tools on pornography - its aesthetics, its economical underpinnings, and the experiences 
and resonances that it facilitates - cannot be understood apart from the shifting notions of 
amateur and professional (tradução nossa).

10. No original: In pornography, the look and feel of nonprofessional, amateur production - 
marked by shaky camerawork, low image quality, poor lightning, and awkward,  untrained 
performers - has [...] worked to enhance a sense of "truth" and authenticity that is central to 
the genre (tradução nossa).
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Se o que mobiliza a divulgação do vídeo de Doria é da ordem de uma 
busca por evidências para desmascarar a verdadeira face do político de 
carreira, o pornô amador, aqui, visa produzir efeitos de verdade ampa-
rados em uma configuração formal onde são suas qualidades precárias 
que conferem o senso de autenticidade do registro. Senso esse, ademais, 
também construído pela penetração da imagem nos espaços da intimi-
dade, por um modo de vigilância que se infiltra na esfera do privado 
pelas câmeras discretas, portáteis e silenciosas, que deixadas em algum 
móvel próximo da câmera são capazes de flagrar a cena. No entanto, o 
pathos que persiste para além de qualquer objetividade aí produzida, 
está em querer crer que o personagem é Doria e não um outro qual-
quer. A imagem, longe de encerrar as dúvidas, fazer calar os questiona-
mentos, justamente inflama as opiniões e convoca imaginários e desejos. 
A autenticidade produzida pela imagem da vigilância e da pornografia 
são incorporadas a uma retórica política onde se insinua algo de um 
querer crer antes mesmo de ver.  

Essas imagens ruins convocam a necessidade de “redefinir o valor 
de uma imagem” (STEYERL, 2012, p. 194), na medida em que se intro-
duzem como ferramenta política que visa interferir na realidade da esfera 
pública brasileira. Uma grande quantidade de “paranoia e pornográfia” 
(Ibidem) se dá a ver nas conexões digitais, e, no contexto nacional, no 
âmbito das cenas públicas da política institucional onde outrora circu-
lavam as imagens legitimadas por critérios vinculados ao profissiona-
lismo e suas hierarquias. É preciso, portanto, marcar essa ruptura entre 
os mecanismos de autenticidade institucionalmente produzidos e esses 
valores digitais, pornográficos, amadores, que têm sido adotados e 
compartilhados por agentes políticos nacionais e seus apoiadores.  

O vídeo de João Doria não é um objeto singular dentro das paisa-
gens digitais do século XXI, antes sendo um de vários exemplos da 
convergência entre pornografia, imagens ruins e formas contemporâ-
neas de vigilância em recentes escândalos da esfera pública. Para Bruno 
(2013), vigiar, na contemporaneidade, representa uma forma parti-
cular de sociabilidade, não só um mecanismo de controle e segurança, 
de forma que, somado ao prazer de flagrar o candidato político no 
momento de sua intimidade, o exercício da produção e compartilha-
mento das imagens convoca um tipo particular de cidadania, de ação 
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onde monitorar comportamentos é uma intervenção que engendra laços 
e mobiliza afetos. Nesse sentido, outras imagens como as do Carnaval 
de 2019 onde uma dupla de performers queer realiza um golden shower 
em um bloco LGBTQI+, possuem mais de uma semelhança com o prin-
cipal objeto deste texto. Entre elas, se destaca o reenquadramento que 
as imagens sofrem que evidenciam as complicações do esclarecimento 
de seus sentidos. Embora a contextualização da performance carnava-
lesca tenha sido posteriormente possível, o vídeo tomado por um folião 
anônimo é reenquadrado no Twitter de Jair Bolsonaro e seus apoiadores 
como evidência de uma degradação moral que acompanharia as tradi-
cionais festas de início de ano no Brasil. De forma similar, as imagens da 
suposta orgia de Doria sofrem um reenquadramento, por opositores do 
candidato, que cria um contexto e sentido específicos que visam influen-
ciar a percepção de cidadãos brasileiros. A vigilância e o espetáculo se 
transformam em eventos produzidos por usuários comuns das redes 
sociais.

Considerações finais 

Ao pensar, novamente, quais seriam as manipulações e distorções 
legítimas (TAGG, 2005), o vídeo da orgia de João Doria é um objeto 
que, de forma eloquente, nos direciona para os novos valores em jogo. 
Dizer, como anteriormente, que o vídeo amador espera flagrar o político 
profissional é também dizer, de outra forma, que um novo regime de 
imagens trabalha para substituir o antigo, não por mera coincidência, em 
um momento marcado pelo senso de constante crise da representação 
democrática. O vídeo de Doria carrega em si um movimento não só de 
deslegitimação de um discurso e de uma cena, mas também a propo-
sição de uma nova imagem, de um desejo de furar as molduras da repre-
sentação vigente simbolizada pela própria figura profanada do candi-
dato. Sua aparente ineficácia como estratégia política, não impedindo a 
eleição de Doria, não há de ser tomada como evento isolado e pontual, 
mas como pertencente a um processo maior de rearticulação dos valores 
da imagem, trabalhando de forma assíncrona na deslegitimação de um 
regime de representação e de uma face da política nacional, e de instau-
ração de uma crise por via de novas estratégias audiovisuais. Estratégias 
essas implicadas na construção de “vínculos visuais” (STEYERL, 2012), 
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uma expressão tomada do trabalho teórico do cineasta soviético Dziga 
Vertov. Steyerl escreve:

De certa maneira, seu sonho se realizou, ainda que em grande parte 
sob o jugo de um capitalismo informacional global, cujo público se 
conecta quase que fisicamente por meio de uma excitação mútua, da 
afinação afetiva e da ansiedade (STEYERL, 2012, p. 197-198).

Há, na proliferação de hashtags e demais vocativos textuais do 
vídeo, um desejo de identidade entre editor das imagens e receptor e 
um convite ao compartilhamento e à viralização. Gesto esse que, pela 
contundência propagandística, explicitaria então um posicionamento 
político pouco aberto a particularidades e diferenças. Em jogo estão 
a “excitação mútua, a afinação afetiva e a ansiedade”. A explicitude e 
obscenidade do material se encontram entrelaçados à estratégia polí-
tica de choque, de vínculo por identificação (fusão) e de um imaginário 
político cujo sintoma é a dúvida constante das aparências institucionais 
e um desejo obsedante de vigiar e revelar. Sobre essa evidente vocação 
paranóica, Oliveira Jr. nos diz: 

Tanto a superinterpretação do paranóico como a curiosidade insaci-
ável do consumidor de material pornográfico derivam de um mesmo 
desejo de levar o visível até suas últimas fronteiras, de vencer seus 
últimos bloqueios, de fazê-lo confessar sua “verdade” final, para além 
da qual não há nada mais para ver ou saber (OLIVEIRA JR, 2015, p. 
252). 

É difícil não pensar em outros exemplos que vêm à mente para 
formar um panorama das imagens de propaganda da esfera pública 
atravessadas por imaginários pornográficos acoplados a procedimentos 
contemporâneos de vigilância. Não cabendo aqui responder a dimensão 
total desse imaginário e as suas implicações, podemos, contudo, ver que 
a questão da máxima visibilidade, da crença em uma imagem capaz 
de desnudar em absoluto o corpo e os artifícios da representação está 
colocada de maneira central. Mas, talvez seja preciso justamente nos 
determos sobre esses registros de passageira relevância nas paisagens 
digitais para compreender com maior precisão os gestos contra os quais 
devemos nos opor, flagrando as máquinas policialescas em seus novos 
itinerários.
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Capítulo 11

Rever o cinema: 
estratégias de crítica imagética
Luís Flores e Pedro Rena

O Sobrevivente

Impossível compor um poema a essa altura da evolução da 
humanidade.

Impossível escrever um poema – uma linha que seja – de 
verdadeira poesia.

O último trovador morreu em 1914.
Tinha um nome de que ninguém se lembra mais.

Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades 
mais simples.

Se quer fumar um charuto aperte um botão.
Paletós abotoam-se por eletricidade.

Amor se faz pelo sem-fio.
Não precisa estômago para digestão.

Um sábio declarou a O Jornal que ainda falta
muito para atingirmos um nível razoável de

cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto.

Os homens não melhoram
e matam-se como percevejos.

Os percevejos heróicos renascem.
Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado.

E se os olhos reaprendessem a chorar seria um segundo 
dilúvio.

Desconfio que escrevi um poema.

– Carlos Drummond de Andrade

em vez de ‘amo-te’ diz que se foda a polícia, em vez de
‘os fogos celestiais’ diz que se foda a polícia, não digas

‘contratação’ não digas ‘trostky’ diz que se foda a polícia
em vez de ‘despertador’ diz que se foda a polícia

em vez de ‘o meu transporte para o trabalho’ em vez de
‘sistema eleitoral’ em vez de ‘vento solar contínuo’ diz que se 

foda a polícia
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não digas ‘perdi a noção das minhas visões’ não digas
‘essa faculdade humana tão vilipendiada’ não digas

‘suicidado da sociedade’ diz que se foda a polícia, em vez de 
‘o movimento

das esferas celestes’ diz que se foda a polícia, em vez de
‘o globo luzente da lua’ em vez de ‘a Rainha Mab’ diz

que se foda a polícia, não digas ‘débito directo’ não digas 
‘adere ao partido’

diz ‘o teu sono é proveito para o patrão’ e depois diz que se 
foda a polícia

não digas ‘hora de ponta’ diz que se foda a polícia, não digas
‘eis os passos que dei para arranjar emprego’ diz que se foda 

a polícia
não digas ‘um Caffè Latte fachavor’ diz que se foda a polícia, 

em vez de
‘a força gravitacional da terra’ diz que se foda a polícia, em 

vez de
‘faz o novo’ diz que se foda a polícia

não digas ‘uns trocos’
diz que se foda a polícia, não digas ‘feliz ano novo’ diz que se 

foda a polícia
diz talvez ‘reescrever o calendário’ mas depois disso, logo

depois disso diz que se foda a polícia, em vez de ‘pedra 
filosofal’ em vez de

‘casamento real’ em vez de ‘o labor da transmutação’ em vez 
de ‘amor

à beleza’ diz que se foda a polícia
  diz sem justiça não haverá paz e depois diz que se foda a 

polícia

– Sean Bonney

Introdução

Encontramo-nos em uma era de conectividade radical, que submete 
a vida humana a uma reestruturação contínua — em um fenômeno 
que, embora tenha precedentes históricos que foram examinados por 
pensadores como Walter Benjamin (1994), Theodor Adorno e Max 
Horkheimer (2006), Baudrillard (1991), Friedrich Kittler (1999), dentre 
outros, apresenta-se hoje com uma intensidade devastadora. A Comu-
nicação, nesse contexto, corresponde a muito mais do que um objeto ou 
processo isolado, ela é um conjunto interligado de dispositivos e práticas 
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que reproduzem velozmente os defluxos predominantes do tecido social. 
Enquanto, em níveis localizados, procede uma certa margem de auto-
nomia, o que sobressai de maneira mais ampla, no presente, é a reconfi-
guração incessante das condições de existência dos sujeitos. Esse condi-
cionamento de caráter técnico, embora não seja necessariamente novo, 
integra uma racionalização ultra-veloz da vida social, frequentemente 
em conluio com as forças do mercado e do consumo (que são também 
as velhas forças da violência e da exploração).

Contra essa tendência totalizante, é preciso desacelerar ou inter-
romper com maior rigor a impetuosidade da máquina do mundo, um 
movimento que pode assumir formas variadas, das quais destacamos 
duas: 1) uma epistêmica, no sentido de compreender de maneira abran-
gente as condições midiáticas da atualidade; e 2) uma afetiva, que diz 
respeito ao fortalecimento dos vínculos duradouros dos sujeitos com o 
mundo.

Queremos falar, sobretudo, do cinema — rever o cinema — como 
uma tecnologia inserida em um tecido social e histórico concreto, capaz 
de reiterar ou transformar esse tecido — embora tenha, no mais das 
vezes, o replicado grosseiramente, contribuindo para a imposição de 
sucessivas hegemonias. Dito sem rodeios: o cinema é um dispositivo 
central para os processos de racionalização e classificação visual instau-
rados durante o século XX, processos esses que assumem, no século 
XXI, uma conectividade acentuada e uma crescente invisibilidade.

No final do século XIX, Marey e Muybridge lançaram as bases para 
uma transformação inédita nas possibilidades do olhar e nas formas 
de organização do mundo visível. Seus experimentos de decomposição 
e reconstrução do movimento animal — sendo o homem o principal 
desses animais — abriu uma via de criação e experimentação viva. Mas, 
inseparável dessa via, reforçou-se a tendência avassaladora de classi-
ficar e sistematizar o mundo. Podemos chamar essa tendência de um 
princípio de aniquilação da vida, que busca esquematizar e diagramar 
seus movimentos possíveis. O cruzamento entre criação e aniquilação, 
entre arte e técnica, foi abordado a fundo por inúmeros pensadores, filó-
sofos, sociólogos, antropólogos, tecnólogos etc. Em vez de esboçar essas 
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teorias com pressa, no breve espaço deste texto, vamos propor para elas 
uma outra forma de apreensão.

Vamos imaginar um salto no tempo: se o viajante fosse transportado 
do final do século XIX ao início do século XXI, seria acometido por um 
choque e um desnorteamento intensos — seguido, provavelmente, de 
uma veloz readaptação e readequação, pois o ambiente da vida moderna 
é especialista em sincronização. As imagens em movimento no século 
XIX apenas engatinhavam; eram experimentos simples, chamados de 
primitivos, geralmente centrados no sujeito que observa. Mas e no século 
XXI? É desnecessário dizer, pois a vida foi tomada de maneira tão inte-
gral pelas tecnologias de visão e representação, fundadas na primazia da 
máquina, que apenas uma criatura de outra dimensão poderia dizer que 
não sabe a resposta. Satélites, câmeras de vigilância, robôs, animações 
de computador e simuladores digitais, um sem fim de objetos e sistemas 
técnicos que vigiam e controlam, em jornada tripla, tudo aquilo que é 
e não é visível, multiplicaram-se descontroladamente, fundaram linha-
gens. Entre um e outro marco no espaço e no tempo, portanto, as formas 
de representar e reproduzir o mundo delineiam o século XX como uma 
ausência estruturante, na qual o corpo e a realidade se tornam referentes 
cada vez mais abstratos.

Se o cinema e a fotografia foram, durante mais de cem anos, o tipo de 
imagem hegemônico da civilização ocidental, devemos reconhecer que 
essa hegemonia foi desafiada por outras categorias visuais. Aquilo que 
chamamos de “cinema” parece ter explorado, historicamente, apenas 
algumas de suas vocações primordiais, em especial aquelas baseadas na 
lógica reinante do capital. As bifurcações da cronofotografia, contudo, 
aguardam uma realização mais aberta e subversiva, menos delimitada 
por imperativos de controle e padronização. Podemos pensar, então, em 
duas vias de enfrentamento da ordem dominante por meio do cinema: 
uma crítica e outra afetiva, sendo que, para nós, uma parece depender 
da outra.

De que maneira o cinema pode construir uma crítica afetiva — que 
afete e desaliene — ou um afeto crítico, instaurador de crises verda-
deiras, de irrupções disruptivas no sistema que tudo deseja conhecer 
e conectar? De que maneira podemos pensar, pela via das imagens e 
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dos sons, intervalos desestabilizadores, contra-músicas não gestadas 
ou moduladas pelo sistema de visibilidade total do capitalismo avan-
çado? Em outras palavras, de que maneira o cinema, essa arte da luz por 
excelência, pode recuar de seu próprio privilégio técnico e favorecer, 
como diria o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade (2011, p. 
17), a existência de “uma certa penumbra”? Diante dos dispositivos de 
poder que pretendem “inundar de luzes os espaços a fim de suprimir as 
sombras e criar condições de controle graças à visibilidade completa”, 
como escreve Jonathan Crary (2016, p. 19), como o cinema poderia 
constituir outras formas de visibilidade avessas àquelas do capitalismo 
tardio? 

Contra-música (Harun Farocki, 2004)

Em 1983, o cineasta alemão Michael Klier realizou Der riese, um filme 
feito inteiramente com imagens de câmeras de vigilância. Foi a primeira 
obra do tipo na história da arte, embora a presença das tecnologias de 
vídeo nas artes plásticas remonte aos anos 1960. Harun Farocki, que 
admirou o projeto de Klier, fez inúmeros filmes que deram protago-
nismo a esse tipo de material, como Imagens da prisão (2000) e Contra-
-música (2004). É sobre Contra-música que queremos falar.

FIGURA 1: Frame do filme Contra-música (Harun Farocki, 2004).
FONTE: Reprodução.
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Em linhas gerais, o filme examina a forma e a função da visualidade 
das máquinas nos circuitos de gestão da urbe contemporânea. Para fazer 
isso, ele dialoga com duas famosas “sinfonias urbanas” do cinema: Berlim 
— sinfonia da metrópole (1927), do cineasta alemão Walter Ruttmann; e 
Um homem com uma câmera (1929), do cineasta soviético Dziga Vertov. 
“Sinfonia urbana”, pra quem não sabe, é um gênero de filmes que foram 
produzidos principalmente na década de 1920 e que buscaram retratar 
cinematograficamente os movimentos da cidade, seja para celebrar seu 
esplendor, ressaltar sua decadência, ou as duas coisas.

A sinfonia de Farocki, porém, é uma anti-sinfonia. Na cidade contem-
porânea, foi o próprio gênero das “sinfonias da cidade” que se tornou 
inviável. O gesto do filme, então, será o de demonstrar que a moder-
nidade avançada está fundada em um ritmo de ordenação impercep-
tível. Um ritmo feito por registros de câmeras de vigilância, sondagens 
robóticas, simulações, sistemas de administração e controle (das linhas 
de metrô, por exemplo), sensores automáticos de luz etc. A montagem 
lança mão de uma tela dividida diagonalmente e de letreiros com comen-
tários. Não há narração over, como em outros filmes de Farocki. O gesto 
crítico da montagem, quando ela conecta diferentes materiais de gestão 
e representação da vida contemporânea, é duplo: demonstrar as opera-
ções invisíveis da cidade, e instaurar uma zona de reflexão — uma certa 
penumbra — no mecanismo urbano.

FIGURA 2: Frame do filme Seu pai nasceu com 100 anos de idade, assim como a Nakba 
(Razan AlSalah, 2018).
FONTE: Reprodução.
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No filme Seu pai nasceu com 100 anos de idade, assim como a Nakba, 
a cineasta palestina Razan AlSalah utiliza a plataforma do Google Maps 
para imaginar o retorno de sua avó à sua cidade natal, Haifa, na Palestina. 
Ela lança mão dos recursos da navegação virtual do Google Streetview, 
acrescidos de uma voz que incide sobre as imagens, em primeira pessoa. 
Essa voz não é nem off nem over, mas sim fantasmática. É modulada por 
uma entonação ora fria, que se propaga no cenário urbano esvaziado; 
ora falseada, traindo uma ambivalência teatral. Além disso, a diretora 
inclui certos aspectos que nos desfamiliarizam com o fluxo imagético: 
por exemplo, ruídos e ecos na voz, pixels do carregamento, a logo da 
empresa no céu, raccords impossíveis etc. Em alguns momentos, para 
sublinhar as transformações do território, vemos fotografias antigas da 
cidade sobrepostas a imagens contemporâneas do Google. As palavras e 
as intervenções da narradora, dotadas de um lastro afetivo com o espaço 
e o tempo, contagiam (e afetam) as imagens; elas frustram provisoria-
mente o esquema fechado da representação e da interação digital. Em 
dado momento, a câmera gira incessantemente, enquanto a voz inter-
pela: “Por que me trouxe de volta para cá?”. Em outro, já no final do 
filme, vemos a linha do horizonte quebrada por uma falha digital nas 
imagens. Em todos esses trechos, a certitude técnica do GoogleMaps é 
problematizada por meio de uma subjetividade ausente, falsária, incap-
turável, que finge trafegar como um fantasma naquele espaço.

FIGURA 3: Frame de How Not To Be Seen: A Fucking Didactic Educational.MOV File 
(Hito Steyerl, 2013).

FONTE: Reprodução.
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Diante do contexto contemporâneo de hipervisibilidade, em que 
tudo é coagido a tornar-se imagem, Hito Steyerl nos apresenta táticas 
para se permanecer invisível. De maneira irônica e didática (e também 
com um tom de sátira aos manuais de instrução), ela oferece lições 
performáticas para negar essa hipervisibilidade: tampar a câmera com 
a mão, retirar um objeto de cena. Como no filme que discutimos ante-
riormente, de Razan AlSalah, no filme de Steyerl vemos imagens de 
satélite que capturam o mundo em sua totalidade, do menor ponto de 
resolução, mais próximo à Terra, ao ponto de vista do espaço. O mundo 
como imagem. Relembramos aqui do verbo “survey” — super-videre — 
que remete tanto ao olhar vigilante como à produção de mapas. Diante, 
portanto, da sociedade vigilante, das câmeras digitais que tudo veem, 
Steyerl recoloca criticamente uma negação, uma certa penumbra: como 
não ser visto.

Muitas outras obras poderiam ser acrescentadas a essas três, mas 
teremos que nos abster de fazê-lo neste ensaio. Em todo caso, o impor-
tante era que apontássemos a existência de filmes que jogam inventi-
vamente com os recursos do cinema, sem aderir, todavia, à celebração 
imediata da técnica ou à aderência programada de uma vida quantifi-
cada. Acreditamos que esses três exemplos, embora guardem entre si 
diferenças significativas, oferecem também perspectivas interessantes de 
como o cinema pode ser usado para favorecer uma compreensão crítica 
dos nossos tempos e dos circuitos midiáticos que os fundamentam.
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Capítulo 12

O cinema contra colonial de Sembène 
Ousmane: La noire de…
Ousmane Sané

No contexto geral do filme La Noire de… (1966), o cineasta Sembène 
Ousmane conta a história de uma jovem senegalesa chamada de Diouana 
nascida na mesma região do cineasta, a região de Casamance chamada 
hoje Ziguinchor no Sul do Senegal, no vilarejo de Boutoupa Camara-
counda. Ela foi para Dakar procurar emprego com o sonho de mudar 
de condições de vida financeira para ajudar seus pais, levantou em uma 
manhã bem ensolarada, abriu a porta da casa e saiu. Logo o pai com o 
cachimbo na boca a viu e perguntou: “aonde você vai Diouana?”. Ela 
respondeu: “procurar emprego”. Foi assim que saiu nas ruas de Dakar 
batendo de porta em porta e nada de resultado positivo. 

Logo decidiu fazer igual às outras mulheres, ir na praça pública no 
centro de Dakar tentar a sua sorte, não é todo dia que alguém aparece 
para procurar empregada. Mas, uma vez empregada, o salário é um 
pouco melhor em relação às outras que procuram o trabalho de porta 
em porta, pois por ali passam de vez em quando os funcionários euro-
peus à procura de empregada. E naquele dia, Diouana foi abençoada. Ela 
foi a última a chegar na praça e sentou-se atrás de todas as mulheres. Um 
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tempo depois aparece uma francesa de saia, com óculos escuros e uma 
bolsa na mão, para procurar por uma empregada doméstica. Quando 
chegou na praça, todas elas se levantaram pedindo para ser empregadas. 
Só a Diouana não se levantou. A francesa contornou-as e apontou o 
dedo para Diouana dizendo: “você, vem comigo”. 

É bom lembrar que essa história aconteceu como fato real logo 
depois da independência do Senegal dos franceses. À tarde quando a 
jovem senegalesa chegou em casa toda alegre de felicidade encontrou na 
rua seu irmão, que estava com uma máscara na mão e lhe disse: me dá 
essa máscara e no fim do mês te dou 50 francos CFA, que não dão nem 
50 centavos na moeda brasileira, mas para o irmão esse ato simbólico 
representa muito coisa na vida dele pois não é o dinheiro que conta, o 
importante é a valorização que Diouana deu à máscara dele. Depois, 
a senegalesa correu para encontrar a sua mãe e lhe contar que estava 
empregada por um casal francês. A mãe não se conteve de tanta felici-
dade ao ver que a filha ia trabalhar e teria seu dinheiro sem depender de 
ninguém para resolver seus problemas. 

No dia seguinte, Diouana levou a máscara e deu de presente para a 
patroa que ficou também feliz com a atitude da sua empregada. Quando 
chegou seu marido em casa, ela mostrou o presente e ele perguntou se 
era autêntica, pegou, olhou e gostou.   

Diouana trabalhava em Dakar como babá das crianças do casal, 
levava-as para a escola e para brincar na rua. Depois de algum tempo em 
Dakar como babá, ela foi convidada pelos seus patrões para continuar a 
trabalhar com eles na França. Ela ficou a imaginar, se vendo passeando 
com as crianças nas ruas francesas. 

Um dia ela contou para seu namorado sobre o convite para ir traba-
lhar na França. E ela não conhecia nada da França, exceto as fotos que 
os patrões mostraram. Assim, ela perguntou para o rapaz: “a França é 
bonita?” e o jovem respondeu: “não sei nunca fui lá”. O jovem demons-
trou que não gostou do convite pelo olhar e pela voz, mas Diouana disse-
-lhe que iria porque a mãe dela deixara, mesmo o pai não tendo deixado, 
como é de costume na tradição africana. 

É bom destacar que a imagem do cachimbo tem um significado de 
sabedoria na África. São os mais velhos ou as mais velhas que fumam 
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cachimbo, ou as pessoas sábias. E como os filmes de Sembène têm a ver 
com a tradição africana, o cineasta senegalês sempre fez questão de usar 
a imagem do cachimbo nas cenas onde ele aparece como ator.

É bom lembrar que, quando La Noire de...1 foi exibido no cinema pela 
primeira vez, houve uma polêmica. Os franceses falaram que o filme era 
francês, pois a maior parte das cenas foi realizada na França, apesar da 
protagonista do filme Diouana ser senegalesa de origem. 

Se olharmos atentamente os filmes dos cineastas africanos, sobretudo 
do senegalês Sembène Ousmane, constataremos sem fazer muito esforço 
que as mulheres têm um papel notável. Elas ocupam um lugar funda-
mental. Segundo Ousmane, elas têm duas caras. Às vezes são dóceis e 
se submetem às regras da tradição, como por exemplo ao serem donas 
de casa e, por outro lado, elas se opõem a qualquer força de poder que 
quer privá-las de seus direitos. É essa imagem da mulher que Sembène 
nos apresenta em La noire de... O estatuto da mulher africana sempre 

1. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YMDg2UAyXSs. Acesso em: 30 
jun. de 2019.

FIGURA 1: Onde tudo começou. A imagem mostra mulheres no centro Dakar 
sentadas numa praça, procurando emprego, e a francesa passa ao lado delas; todas 

levantam pedindo emprego e Diouana sentada acaba sendo a escolhida.
FONTE: Youtube.
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provocou muitos questionamentos ao redor do mundo. No cinema afri-
cano, um dos aspectos mais criticados hoje em dia é o papel social da 
mulher e o lugar que ela ocupa na sociedade africana.

Podemos afirmar que a preocupação principal dos cineastas afri-
canos, em particular, Sembène Ousmane, é declarar abertamente ao 
mundo sua insatisfação com as experiências negativas que o continente 
africano recebeu no contato com o mundo ocidental. Tratamos aqui do 
período da escravidão ou da colonização, que é um fato inesquecível 
para África, sem contar a exploração total do negro pelo branco.

 Além disso, não podemos esquecer a má imagem que os europeus 
deixaram como herança aos dirigentes africanos que assumiram o lugar 
do branco, logo depois das independências dos países africanos, traindo 
seus parentes negros, a favor do homem branco. Entre aqueles que 
disseram não a qualquer tipo de opressão, de discriminação, de precon-
ceito contra a mulher, figura Sembène Ousmane - no filme Faat Kiné 
(2000) a personagem recusa-se a se submeter às ordens do marido, pede 
o divórcio e educa sozinha seus filhos sem ajuda dos pais deles. 

Uma outra figura importante, atuante na defesa dos direitos das 
mulheres, foi a escritora feminista Mariama Bâ - seu romance intitulado 
Une Si longue lettre (Uma carte tão longa) diz respeito aos abusos contra 
a mulher na sociedade africana, particularmente no Senegal onde a 
maioria da população é muçulmana. 

É bom lembrar que, além dos dois autores citados acima, há outros 
que também defendem o feminismo, como o Camaronês Guillaume 
Oyono Mbia na obra Trois prétendants… un mari, e Seydou Badian no 
romance Sous l’orage. Sembène é sem dúvida um dos intelectuais afri-
canos contemporâneos que exerceu um papel fundamental na emanci-
pação da mulher africana. 

As mulheres africanas alfabetizadas questionam sempre a sua situ-
ação e recusam o lugar que a sociedade africana as atribui. Sembène, em 
um dos seus discursos, disse: 

Pela rádio, eles nos repetem que é preciso liberar as mulheres. Mas 
liberar as mulheres de que?... Dos trabalhos nos campos?... Das crian-
ças que colocamos no mundo?... aqueles que falam isso são ignoran-
tes. Eu vou falar para vocês quem deve ser liberado: são os homens 
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que precisam ser  liberados. Liberados de sua mentalidade machista; 
os liberar da sua mentalidade de mendigo; os liberar da sua subordi-
nação aos brancos. No fim das contas, os liberar de si mesmos (SEM-
BÈNE, 1996, p. 61).2

É bom destacar que La Noire de…, apesar de ser produzido com uma 
duração de 90 minutos, portanto, como um longa-metragem, o governo 
senegalês, para evitar transtorno burocrático entre os compradores de 
imagens, vendeu o filme como uma produção de 60 minutos para bene-
ficiar os ocidentais e prejudicar o realizador Sembène Ousmane. 

Foi assim que o escritor francês que se dedicou aos filmes do diretor, 
Guy Hennebelle (2008, p. 9), afirma que apesar de La noire de... ser reali-
zado depois da independência, ele o considera como uma produção da 
época da África colonial. Entretanto, na verdade, o contexto da história 
do filme é pós-colonial, pois conta com a presença de um assistente 
técnico francês de neocolonização na cena em que o patrão da empre-
gada senegalesa Diouana explica ao casal os benefícios garantidos que 
ele tem, conforme o acordo de cooperação, por ser um europeu traba-
lhando na África, precisamente no Senegal onde ele atua como funcio-
nário do governo francês.

A cena do jantar mostra mais uma vez o abuso do poder do branco, 
o preconceito, o racismo sobre o negro. Um dos convidados pede ao 
patrão e à patroa da africana se poderia dar um beijo em Diouana, pois 
nunca deu um beijo numa negra. E sem resposta dos patrões da senega-
lesa, ele se levanta e dá-lhe um beijo e todos riem. 

Uma das coisas mais tristes que podemos observar sobre a patroa é 
que, uma vez na França, quando Diouana vai servir o jantar ou o café, 
ela é chamada por um tilintar de sino e não pelo nome, como acontecia 
no Senegal. Eis a menina sonhadora em se tornar uma pessoa feliz e 

2. Par la radio, on nous répète qu’il faut libérer les femmes. Mais libérer les femmes de quoi ?... 
Des travaux champêtres ?... Des enfants que nous mettons au monde ?... Ceux qui disent cela 
sont des ignorants. Moi, je vais vous dire ceux qui doivent être libérés : ce sont les hommes 
qu’il faut libérer, les libérer de leur mentalité de phallocrates; les libérer de leur mentalité de 
mendigot ; les libérer de leur subordination aux tubabs. En fin de compte, les libérer d’eux-
mêmes (tradução nossa).



AINDA ASSIM NOS LEVANTAMOS204

importante para sua família, sendo humilhada pelos brancos sem poder 
se defender.

Contrariamente ao que ela soube da França através dos seus patrões 
e das imagens que havia conhecido na cidade de Antibes, na região 
de Côte d’Azur, no Sul da França, onde moram os patrões, as praias 
bonitas colocam em jogo dois mundos completamente diferentes - o 
dos banhistas nas praias sem preocupação com nada, e o outro, o povo 
recentemente libertado pelo colonizador, procurando sair da miséria, da 
pobreza, da injustiça, da humilhação, do racismo, do preconceito e do 
abuso do poder contra o negro.

Pensando no livro “O Atlântico negro”, de Paul Gilroy, que relata 
como centenas de escravos negros eram levados sem saber para onde 
estavam indo, aconteceu da mesma maneira com Diouana no navio. Ali 
já começou a discriminação, o racismo e o preconceito contra o negro. 
“Nós vamos viajar de avião e você de navio. Quando chegar vamos te 
buscar”, os patrões disseram. Louca de felicidade, ela nem pensou duas 
vezes, a mala já estava pronta.  

A cena da chegada no porto mostra a imagem de Diouana perdida 
com a sua mala na mão, olhando para cima e para baixo, para direita e 
para a esquerda. Uma das frases que ela pronunciou em francês é: “será 
que alguém veio me esperar?” e logo aparece o marido da patroa para 
buscá-la.

 Dentro do carro ele perguntou para ela “você fez uma boa viagem?”, 
ela responde “sim senhor”. Ele faz outra pergunta: “a França é bonita?” 
e ela responde: sim senhor”. Já chegando na casa, ele desceu, abriu a 
porta do carro para ela, o porta malas, tirou a mala e a colocou no chão, 
como para dizer, pega a sua mala e vamos embora, acabou a vida boa 
do Senegal onde você era só babá das crianças, aqui você fará todas 
as tarefas. Exceto levar as crianças para escola ou para brincar na rua, 
como no Senegal. 

Diouana carregou a sua mala até em cima e a patroa a recebeu na 
sala, falando: “vou te mostrar o seu quarto”. Depois mostrou para ela a 
cozinha e o banheiro. Logo a ficha da senegalesa caiu - ela foi enganada 
e ia ser escrava dessa família. Foi assim que a França tão sonhada por 
Diouana terminou em desastre e a levou ao suicídio. Quem foi o respon-
sável por essa fatalidade? O colonizador ou o colonizado? 
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No texto “A ideia de um mundo sem fronteiras”, de um dos pensa-
dores africanos, o camaronês Achille Mbembe, ele afirma que a questão 
das fronteiras deve ser aplicada para todos e não para uma minoria, que 
é a Europa e América do norte. A Europa, sobretudo, invadiu a África 
durante três séculos, a explorando de todo lado. Eles podem entrar 
e sair na África como quiserem sem restrição, mas o contrário não é 
possível, disse Mbembe. O camaronês afirma ainda que, nos anos 1980, 
nas ex-colônias francesas, os africanos conseguem ir para França traba-
lhar sem pedir o visto para entrar e voltar para África, mas quando os 
europeus começaram a exigir o visto para entrar na Europa, os africanos 
que já tinham o visto, ficam com medo de voltar para o seu país e de não 
conseguirem voltar para Europa. 

Essa exigência fez com que eles se tornassem imigrantes, até mesmo 
ilegais. A França, logo depois das independências dos países africanos, 
ia na África ocidental francesa procurar pessoas para trabalhar nas 
indústrias, mas hoje, com o mundo das fronteiras, os africanos arriscam 
suas vidas para chegar na Europa em busca de trabalho. 

De acordo com Mbembe, não podemos esquecer que África sofreu 
e sofre até hoje de injustiça social, política e mesmo estética. Segundo 
ele, o Eurocentrismo só trouxe uma política de divisão, de separação 
ao invés de unir a humanidade. Ele se pergunta: como o mundo pode e 
deve seguir só uma política ou um ponto de vista ocidental e esquecer 
os outros que foram humilhados, assaltados no seu próprio continente e 
que contribuíram muito fisicamente para o desenvolvimento dos países 
do primeiro mundo, fazendo com que sejam esquecidos? 

Quando o pensador africano pensa no mundo sem fronteiras se 
refere a um mundo onde temos a liberdade de circulação do capital, 
dos bens, dos serviços e das pessoas de um lugar para outro. Todavia, 
na verdade isso nunca aconteceu no sentido global. Se aconteceu, foi 
somente entre os países ricos ou de interesse. Para Mbembe, o mundo 
está nas mãos dos norte-americanos e dos europeus. Eles têm o direito 
de circular no mundo inteiro com seu passaporte, mas o contrário é 
impossível. Qual mundo sem fronteiras é esse? Hagar Kotel apoia a ideia 
de Mbembe e ainda afirma que na Europa, como nos Estados Unidos, 
quem é visto como invasor é o africano ou o asiático. 
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Mbembe no seu texto “A ideia de um mundo sem fronteiras”3 lança 
um apelo aos povos africanos para procurar se conhecerem melhor, antes 
da África mergulhar no colonialismo e ficar tarde para poder resolver 
seus problemas e evitar as humilhações que aconteceram no tempo 
colonial e continuam acontecendo até hoje, com milhares de africanos 
morrendo no mar mediterrâneo em busca de trabalho na Europa, como 
aconteceu com Diouana no filme  La noire de... A África deve pegar 
seus problemas com suas próprias mãos e resolvê-los. Segundo ele, os 
africanos não podem confiar nos arquivos ocidentais para resolver a 
questão das fronteiras no continente. Pois esses arquivos são de interesse 
dos europeus e, portanto, não são confiáveis. 

De acordo com Mbembe, África precisa voltar a ser o que era no 
tempo dos ancestrais, no tempo da decolonização e esquecer tudo aquilo 
que o ocidente fez com o continente nas divisões territoriais, permitindo 
a todos os africanos terem livre circulação na África sem restrições.  É 
isso que o ocidente não quer ver ou ouvir. 

Eu apoio a proposta de Mbembe no sentido de que os povos afri-
canos ou intelectuais africanos precisam sentar e rever a situação da 
África antes que seja tarde. Podemos até mesmo convidar os pensadores 
da sua diáspora para participar na reflexão sobre África, como foi o caso 
de Aimé Césaire, Léon Damas entre outros.

A cena da máscara que Diouana comprou do seu irmão4 transita 
entre dois saberes: a ancestralidade versus a modernidade. Ela compra 
a máscara e a oferece aos seus patrões, mas nunca pensou na condição 
de se identificar com ela um dia. Mas os seus ancestrais já o sabiam, por 
isso ela teve essa ideia de oferecer a máscara como presente ao casal. E 
eles a receberam como presente para decoração. Uma vez na França, a 
penduraram na sala. Mas nós africanos sabemos que a máscara, além 
de ter o símbolo decorativo, tem também o símbolo de representação 
da identidade negra ou africana, ou mesmo, em outro caso, pode ser 
protetora. 

3. Disponível em: https://www.revistaserrote.com.br/2019/05/a-ideia-de-um-mundo-
sem-fronteiras-por-achille-mbembe/. Acesso em: 16 out. de 2021.

4. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YMDg2UAyXSs. Acesso em: 30 
jun. de 2019.
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Para Diouana, além de comprar a máscara para ajudar o seu irmão, 
lhe dando o dinheiro, a máscara tem a ver com a sua história e para 
onde ela vai. Essa máscara que representava a imagem de felicidade de 
Diouana e do seu irmão no Senegal, também foi muito representativa 
para ela. Uma vez na França, a máscara se tornou seu retrato original-
mente reproduzido e identificador para a jovem. 

O fato da máscara chegar na França antes da Diouana tem um signi-
ficado para ela, mas ela não sabia. Pois, a única coisa que ela vai ter como 
sua referência de negritude é a máscara. Além da máscara, podemos 
destacar que Diouana foi para França vestida com uma saia de cor preta 
e branca, seguida da sua mala preta. E quando chegou lá, no seu quarto, 
dá para perceber que as cores dominantes são pretas. A patroa ficou 
incomodada com a senegalesa usando a mesma roupa durante uma 
semana. Logo, foi comprar um avental para ela. Quando Diouana estava 
faxinando ela chegou com o avental, amarrou-o em cima da sua saia e 
disse: “ele está muito bem com você, você não está na África”. Mesmo 
para trabalhar dentro da casa ela estava usando sapato preto.

As cenas que acontecem no interior da casa dos patrões mostram que 
Diouana não estava feliz na França. Ela estava deprimida, emagrecendo, 

FIGURA 2: Imagem da máscara do menino com a cerca atrás, simbolizando o que 
é interditado entre vida e filme, ancestralidade, memória e o presente, vida e morte, 

ancestrais e Diouana na França.
FONTE: Youtube.
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nem comia direito. Virou uma pessoa rebelde, revoltada contra todos. 
Isso se viu quando a patroa queria que ela se levantasse para fazer o 
café da manhã e ela se recusou. Até brincar com as crianças com quem 
ela brincava no Senegal, dentro do apartamento, ela se recusava. Essa 
atitude da Diouana levou a patroa a pensar que ela estava ficando louca. 
E quando eles saíram e a deixaram sozinha, ela se perguntava: “Onde 
estão as crianças? Vocês prometeram que eu ia continuar sendo babá 
delas”. E usava a expressão: “a madame me enganou. Essa que é a França 
que ela falava comigo no Senegal?”. E continua falando, “se é isso, nunca 
vai me enganar e nunca mais me verá e nem me pedirá para fazer um 
café ou fazer o jantar para seus convidados”. 

A cena que mostra ela brava, enfrentando a patroa quando ela tirou a 
máscara da sala, diz tudo, mas os patrões não estavam acompanhando a 
tristeza de Diouana. Eles achavam que ela estava doente ou com saudade 
da família. Mas era um sinal de desespero dela. “Estou na França e 
não consigo mandar nada para minha família. O que eles devem estar 
achando de mim?”. Sendo que ela sabe muito bem a situação na qual 
deixou sua família. Mas como explicar para eles o que está acontecendo 
com ela na França? Sem contato, sem possibilidade de sair de casa. 

A máscara representava tudo para ela nesse momento. Quando olhava 
para ela, era como se ela estivesse vendo seu irmão quando a vendeu, e 
falando ao irmão: “vou comprar nas suas mãos e vou dar de presente 
para meus patrões”. O dia que ela levou para dar aos seus patrões ela 
estava com uma felicidade tão grande que ninguém pode imaginar. 

Já a cena do salário é incrível. Diouana, esperando receber no fim do 
mês para mandar o dinheiro para sua mãe, como foi combinado antes 
de sair no Senegal, o que o patrão paga para ela são 20.000 Fr CFA. O 
mesmo que recebia no Senegal logo depois da colonização, que equivale 
hoje a cerca de R$200,00. Sembène aqui quer mostrar ao mundo como 
o colonizador trata até hoje o colonizado. O negro é considerado como 
um objeto ou propriedade particular. 

Será que o título do filme não quer dizer “Você é minha agora?”. Essa 
situação que o cineasta mostrou é um fato real que acontece até hoje 
na Europa com os africanos. Agora eu me pergunto, se na sua própria 
terra ou no seu próprio continente o branco mostra que ele é superior 
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ao negro, será que na terra dele o tratamento do negro será melhor ou 
pior? É uma pergunta que eu deixo sem resposta, e que gostaria de ouvir 
a resposta dos outros. 

O sonho da senegalesa de conhecer a França e passear nas ruas de 
Paris ficou entre o seu quarto, a cozinha e o banheiro, pois foram só 
esses lugares que ela conheceu na França. Enquanto isso, do outro lado 
do oceano atlântico, o povo está dizendo que ela teve muita sorte, bem 
como a sua família. 

Diouana, por ser analfabeta, aumentou o isolamento com a sua 
família, principalmente com sua mãe que estava tão orgulhosa de saber 
que a sua filha foi convidada pelo casal francês a atravessar as fronteiras 
africanas para trabalhar na Europa. 

O passeio em Paris que havia sido prometido pelo casal nunca foi 
realizado. Diouana trabalhou durante muito tempo sem saber o que era 
salário. E quando resolveram lhe pagar o primeiro salário, logo caíram 
as lágrimas da jovem senegalesa, mostrando a sua tristeza e a sua humi-
lhação. Quando o patrão entregou o dinheiro, ela deixou cair no chão 
e se ajoelhou chorando. E o patrão diz  “você quer dinheiro? Está aqui, 
pega, é seu”. Foi assim que ela catou o dinheiro no chão e foi colocar na 
mesa da sala onde o casal estava sentado. Entendemos ali a sua resposta; 
como disse André Brasil5, “o silencio é também uma resposta”. “Que 
fiquem com o dinheiro pois ele não é tudo na vida. Eu quero a minha 
liberdade”. Nesse momento, o que veio na cabeça dela é: estou sendo 
escravizada na França. 

Portanto, se fizermos um paralelo entre o navio do Atlântico Negro e 
a cena de Diouana no navio que a levou para França, podemos afirmar 
que no filme La noire de... trata-se de tráfico de negros para Europa que 
é, sem dúvida, o objetivo dos patrões da senegalesa.

O fato da empregada doméstica sair do seu continente sem a 
exigência do contrato de trabalho já disse tudo para quem assiste ao 
filme, e, uma vez na França, a situação humanitária da Diouana será 
pior do que no Senegal, onde as pessoas têm a ilusão de achar que traba-
lhar como doméstica na casa dos brancos é um privilégio e esquecer o 

5. Expressão usada pelo Prof. André Brasil em uma das aulas da disciplina Políticas da 
Imagem, ministrada por ele no primeiro semestre de 2019 no PPGCOM-UFMG.
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preconceito, o racismo, a humilhação e a escravização que eles passam 
nas mãos dos colonizadores. São situações lamentáveis que acontecem 
até hoje na África.

Diouana, uma vez na França, inconformada pela situação que 
estava passando dentro da casa dos patrões sem poder se defender ou 
se libertar contra tudo aquilo que viveu desde a sua chegada, preferiu 
escolher a morte para preservar sua dignidade, a morte à escravidão. 
Essa atitude da senegalesa mostra mais uma vez ao branco que os afri-
canos nunca aceitaram ser escravos de ninguém, como acham algumas 
pessoas. Os africanos, mesmo durante a época da colonização, nunca 
fizeram questão de sair do continente para viver ou trabalhar em outro 
lugar. Os negros, durante a escravidão, mesmo acorrentados dentro 
do navio até chegar nas Américas, preferiram a morte do que traba-
lhar como escravos. Alguns deles conseguiram pular no mar durante a 
viagem para não serem trazidos para a Europa ou a América.

Ao analisar a postura da Diouana no filme de Sembène, percebemos 
que a história apresenta um apelo ao ser humano, particularmente ao 
branco, de que nesse mundo ninguém é melhor ou pior do que o outro 
e que nem tudo na vida é dinheiro. Por isso, a empregada doméstica, 
para preservar a identidade do povo negro e a sua dignidade, escolheu a 
morte no lugar de ser escravizada.

Valorizar quem somos corretamente, infinitamente, libertos da ver-
gonha e da autorrejeicão, exige saber que precisamos estar atentos 
à totalidade da vida. Compartilhar em uma comunidade amorosa a 
visão que amplie nossas forças e afasta o medo e o desespero, aqui nós 
encontramos a terra firme para uma justiça que possa fluir num curso 
poderoso. Aqui encontramos um fogo que queima longe da confusão 
da pressão que amontoa sobre nós durante a fraqueza de nossa in-
fância. Aqui nós podemos ver o que precisamos ser feito e encontrar 
a força para fazê-lo. Valorizar quem somos do jeito certo. Amarmos 
uns aos outros. Isso é curar o coração da justiça (HOOKS, 2019, p. 
62).

A imagem da máscara no filme simboliza a ancestralidade, o saber 
do povo africano, além de representar a identidade negra para Diouana, 
na França. A disputa para não deixar a máscara com a patroa é porque 
ela não quer que os patrões desrespeitam esse símbolo africano na sua 
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ausência, como fizeram com ela. É como se ela quisesse dizer, “eu posso 
morrer aqui na França, mas a minha máscara não ficará com vocês”. Ela 
voltará para sua origem, para a África”. 

Foi assim que Diouana, antes de escolher a morte, colocou a máscara 
em cima da mala fechada. Quando o patrão levou a sua mala e, junto, a 
máscara, até a casa da mãe da jovem, a primeira imagem da máscara no 
rosto do irmão aparece novamente. O rapaz com a máscara no rosto sai 
andando atrás do branco, o assustando ou assombrando como se quisesse 
perguntar: “onde está a minha irmã?”. Enquanto ela não aparecer não 
vou te dar sossego, e foi atrás do francês até onde não conseguiu mais 
segui-lo. 

A cerca que aparece na tela separa os dois como se agora atravessasse 
as fronteiras entre África e Europa, como disse Achille Mbembe em “A 
ideia de um mundo sem fronteiras”. Para mim, a imagem da máscara 
diz algo sobre a ancestralidade africana - “te acompanhei até a Europa 
e voltei mesmo sem você para minha Terra Natal porque não posso 
me misturar com esse povo racista”. A Terra Natal é uma referência ao 
escritor martiniquense Aimé Césaire em “O Caderno de volta ao país 
natal”. 

O homem africano foi vítima da colonização durante muitos séculos 
e continua sofrendo pelo colonizador, mesmo depois das independên-
cias dos países africanos. Esse sofrimento continua existindo contra a 
mulher africana pelo próprio homem africano. Há muito tempo ela é 
vítima de hábitos culturais inventados pelos homens para dominá-la 
e oprimi-la. Um deles é o analfabetismo. E para sair dessa situação, a 
mulher foi obrigada a lutar contra esse tabu inventado pelo homem 
e conseguir estudar como as outras mulheres do mundo para poder 
defender seus direitos e impedir o funcionamento das regras estabele-
cidas contra a mulher pelo homem ou pela tradição. 

E Sembène Ousmane, nos seus filmes, é sem dúvida um dos primeiros 
pan-africanistas defensores da lei da emancipação da mulher africana na 
sociedade. As suas falas, e seus discursos nas obras sempre fizeram com 
que a mulher tivesse consciência da sua situação desigual em relação 
ao homem. Para isso acontecer, Ousmane acredita que as mulheres 
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precisam estudar para ter sua liberdade e se fortalecer para dizer não às 
injustiças e aos abusos que sofrem. 

Pela minha experiência como africano, posso confirmar que as 
mulheres protagonistas nos filmes de Sembène Ousmane representam 
hoje a imagem da mulher ideal africana.
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Capítulo 13

Belo Horizonte e indícios de 
seu jornalismo impresso esportivo 
nos anos 1940
Ives Teixeira Souza

Introdução 

Com o propósito de apresentar os traçados iniciais que compõem 
o projeto de dissertação de mestrado em desenvolvimento é que escre-
vemos este capítulo. Longe de ser um estudo finalizado, rascunhamos 
as provocações iniciais e as possíveis soluções planejadas para buscar o 
tramar das relações entre o jornalismo esportivo, o futebol e a capital de 
Minas Gerais. O futebol profissional na cidade de Belo Horizonte (BH) 
ao longo dos anos 2010 passou por transformações, com reformas de 
antigos estádios (Mineirão e Independência), e por recorrências, com 
conquistas de campeonatos nacionais e internacionais por seus princi-
pais clubes. Em 2016, a partir do desejo de aprofundar sobre a história 
do esporte na cidade, participamos do trabalho de conclusão de curso 
em Comunicação Social Campos Invisíveis, site jornalístico com infor-
mações sobre os estádios de futebol de Belo Horizonte cujas edificações 
não existem mais. 

A partir do trabalho de Souza Neto (2017), foi realçada em Campos 
Invisíveis a proximidade dos clubes de futebol com as políticas espor-
tivas desenvolvidas em âmbito municipal e estadual. Toda a formação e 



AINDA ASSIM NOS LEVANTAMOS218

o desenvolvimento do futebol na cidade, segundo o autor, foi realizada 
em torno das relações entre os clubes e políticos de cada época, como 
os então governadores Antonio Carlos Ribeiro de Andrada e José de 
Magalhães Pinto, e os então prefeitos Juscelino Kubitschek e Otacílio 
Negrão de Lima. Não por acaso, todos viraram nomes de estádios na 
capital mineira.

Ao final da década de 2010, mais um estádio, denominado Elias Kalil 
– pai do atual prefeito da cidade, Alexandre Kalil que, assim como o pai, 
foi presidente do Atlético – começou a ser construído na cidade. O que 
me lembrou, de imediato, as relações que Souza Neto (2017) começou a 
descortinar, a partir dos periódicos Estado de Minas e Folha de Minas, 
entre o então prefeito Negrão de Lima e o esporte da cidade, como 
no caso do América Futebol, clube em que o prefeito foi ex-jogador e 
ex-presidente, quando da sua mocidade. A partir disso, surgiu a vontade 
de pesquisarmos sobre as relações entre a administração municipal e o 
esporte, a partir do entendimento sobre o jornalismo produzido naquela 
época – entre o final de 1947 e de 1950. 

Até porque a Belo Horizonte dos anos 1940 é retratada como a 
cidade modernista, fruto das intenções do prefeito Juscelino Kubits-
chek (BAHIA, 2011). Pouco é comentado que essa BH é composta por 
ações transformadoras iniciadas na década anterior, que aconteceram 
durante o Estado Novo (1937-1945), nas esferas de gestão federal, esta-
dual (com o governo de Benedito Valadares) e municipal (na primeira 
gestão de Otacílio e no mandato de Juscelino). Menos ainda discutido 
nas pesquisas acadêmicas é a importância desses anos finais da década 
para a consolidação do ideal de cidade metrópole (CHACHAM, 1994).

Por exemplo, foi um período de reconfiguração do processo político 
pós-1945, com criações de Constituições, partidos políticos, alianças 
partidárias e empresariais (CARVALHO, 1956; DULCI, 1986). Em 1947 
foram eleitos os primeiros munícipes para mandatos na administração 
de BH (o prefeito Otacílio Negrão de Lima e os vereadores, que poderiam 
ser reeleitos na eleição geral em 1950). A participação da cidade na Copa 
do Mundo de 1950, a primeira pós-Segunda Guerra Mundial, também 
é importante para destacar a consolidação do futebol profissional na 
cidade, iniciado na década de 1930 (MAYOR, 2017) e do esporte como 
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questão de política pública voltada para a saúde da população e como 
organizador da vida social da cidade (NEVES; SCHUFFNER, 2007).

O jornalismo, desde o final da década de 1920, como reforça Antunes 
(1995), se misturou na conformação heterogênea de Belo Horizonte 
entre elementos do poder político e dos clubes de futebol. Tanto que a 
segunda metade da década de 1940 foi o período com o maior lança-
mento de periódicos voltados ao esporte, mais particularmente ao 
futebol, o que reverbera a profissionalização do esporte iniciada na 
década anterior. Havia, porém, poucas edições ou elas apresentavam 
periodicidade espaçada, o que para Lage (2016) poderia ser em função 
do modo de produção do jornalismo esportivo de então: jornalistas se 
uniam aos clubes, interessados em terem suas ações legitimadas e apro-
veitarem a ampliação do mercado editorial. Ele cita o exemplo do jorna-
lista Januário Carneiro, responsável por algumas das revistas esportivas 
produzidas no período proposto para a pesquisa. Situação que reforça 
a importância da pesquisa ao buscar possibilidades para entender a 
imprensa esportiva desse período.

O dinheiro do Otacílio 

Nesse período, em 1948, o então prefeito de Belo Horizonte, Otacílio 
Negrão de Lima (gestão 1947-1951), liberou, em forma de crédito, nove 
milhões de cruzeiros para os principais clubes de futebol da cidade: 
América, Cruzeiro, Atlético e Sete de Setembro e pouco mais de dois 
milhões de cruzeiros para os clubes amadores (BELO HORIZONTE; 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 1948). No ano seguinte, 
segundo Souza Neto (2012), o prefeito acordou com a Confederação 
Brasileira de Desportos (CBD) o pagamento de cerca de cinco milhões 
de cruzeiros para Belo Horizonte ser uma das cidades-sede da Copa do 
Mundo de Futebol de 1950. Otacílio também assumiu a finalização, com 
recursos da prefeitura, da obra de construção do estádio Independência. 

“O dinheiro do Otacílio”, então, é uma metáfora utilizada nesta 
pesquisa para mapear as relações que conformam o que seria a Belo 
Horizonte desse período, durante a gestão Otacílio Negrão de Lima 
(1947-1950), a partir do entendimento do fazer jornalístico enquanto 
sedimentado por convenções situadas em torno de dinâmicas comuni-
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cacionais historicamente situadas (LEAL; JÁCOME, 2020). Portanto, 
menos do que uma metáfora que individualiza a gestão de BH, “o 
dinheiro do Otacílio” entende a cidade enquanto envolta em processos 
comunicativos que abrangem a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, 
com representantes que possuíam o futebol como enfoque, a imprensa e 
outros atores que atravessam e são emersos pela rede textual que preten-
demos mapear. 

Ao entender o impresso enquanto um ponto de junção entre as ideias 
e as relações subjetivas dos sujeitos envolvidos em seu processo comu-
nicativo (FRANÇA, 1998), a partir das textualidades (LEAL; JÁCOME 
2020) de “o dinheiro do Otacílio”, a pesquisa adquire potência para 
propor outras relações sobre a cidade, como para além da historiografia 
entre o período JK. Outra potência é abordar o jornalismo enquanto 
um processo interacional, historicizado, o que difere de outros estudos 
recentes que pesquisaram a interface entre BH e futebol (SOUZA NETO, 
2017; MAYOR, 2017; LAGE, 2020). 

Nossa pesquisa objetiva, a partir do desbravamento de indícios 
em documentos oficiais, jornais e revistas impressas, mapear as redes 
textuais compostas pelo poder político municipal, a imprensa e os 
clubes de futebol de Belo Horizonte entre 1947 e 1950 que atravessam e 
conformam o jornalismo esportivo impresso local. A intenção é buscar 
uma Belo Horizonte caracterizada a partir do tramar do “dinheiro do 
Otacílio” por indagações que buscam perceber como era conformada a 
produção jornalística impressa esportiva e o modo como a Prefeitura e 
a Câmara Municipal agiram em prol do futebol e dos clubes esportivos 
da cidade. 

Diante da impossibilidade de consulta presencial ao acervo, por 
circunstância da pandemia de Covid-19, interessa-nos como objeto 
de pesquisa as revistas e periódicos esportivos que compõem o acervo 
digital da Coleção Linhares disponibilizado pela Divisão de Coleção 
Especial e Obras Raras da Biblioteca Central da UFMG que possam 
comportar esse mapa textual sobre “o dinheiro do Otacílio”. Entre os 
exemplos de periódicos que falam sobre a política de incentivo ao 
esporte desse período estão a revista “América, a voz dos americanos”, 
de 1948, que define o prefeito como o mecenas do esporte; a “Folha de 
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Minas Esportiva, que publicava a coluna crítica “Venenos da Torcida”, 
e o jornal “Tribuna de Minas Esportiva”, de 1952, que, por outro lado, 
informa sobre inquérito instaurado pela prefeitura para apurar o não 
recebimento de valores doados pela administração municipal anterior 
aos clubes.

A coleção de periódicos organizada por Linhares, que foi comprada 
pela UFMG em 1976, é uma das principais referências a ser utilizada 
na pesquisa. A Coleção Linhares é composta por publicações periódicas 
de BH recolhidas por Joaquim Nabuco Linhares entre 1895 e 1954. 
Como explica Castro (1995), a Linhares é formada por coleções inteiras 
de jornais a fragmentos de publicações desse período. Além disso, com 
detalhamento, o autor escreveu um catálogo com a descrição (formato, 
propriedade, periodicidade, jornalistas responsáveis) de cada publi-
cação, o que totaliza 839 resenhas.

Os relatórios de prefeito enviados para a Câmara Municipal, como 
o de 1948, que compõem o acervo eletrônico do Arquivo Público da 
Cidade de Belo Horizonte (APCBH) – que não está permitindo o acesso 
presencial ao acervo – também surgem como objeto para análise, forne-
cendo indícios para perseguirmos a metáfora capaz de permitir carac-
terizar uma Belo Horizonte nas redes textuais compostas pelo poder 
político municipal, a imprensa e os clubes de futebol da cidade entre 
1947 e 1950. 

Para operacionalizar esse tramar, entendemos o fazer jornalístico 
enquanto sedimentado por convenções situadas em torno de dinâmicas 
comunicacionais historicamente situadas (LEAL; JÁCOME, 2020). 
Como lembram Ribeiro, Martins e Antunes (2017), os discursos midi-
áticos de determinadas épocas atuariam como local de disputa entre as 
múltiplas possibilidades de representações hegemônicas. Para investigar 
essas disputas, faz-se necessário analisar a verbo-visualidade dos perió-
dicos e revistas como estratégicas unidades de informação que compõem 
a notícia e suas relações de trocas que constituem a linguagem, tendo o 
entendimento do texto jornalístico como um espaço de apreensão de 
diversas leituras a partir da própria experiência (LEAL, JÁCOME, 2020). 
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A BH modernista e a historicidade jornalística

Para mapear as redes textuais que constituem a exterioridade cons-
titutiva (RIBEIRO; MARTINS; ANTUNES, 2017) de “o dinheiro do 
Otacílio”, entendemos a necessidade de realizar um duplo movimento 
teórico. O primeiro envolve a BH de 1947, ano de seu cinquentenário, 
que, à primeira vista, pretendia, naquele período, realizar “uma leitura 
triunfante do presente sobre o passado”, que de tão repetida, tornou-se 
senso comum (BORGES, 2018, p.59). O segundo envolve, justamente, o 
questionamento do modo de olhar para essa leitura sobre o passado a 
partir do jornalismo. 

A discussão sobre a Belo Horizonte dos anos 1940 aparece de 
diversas maneiras nas pesquisas acadêmicas que dedicam olhar para 
aspectos que especificam a cidade em torno de determinada temática. 
Na década de 1990, pouco antes das comemorações do centenário da 
cidade, Chacham (1994) dedicou sua pesquisa para compreender como 
na região do Bar do Ponto, rua da Bahia com Afonso Pena, foi forjado 
como um local de memória coletiva da cidade ao mesmo tempo que não 
se procurou preservá-lo como um local de memória. O argumento para 
tanto era que em BH somente o que fazia parte do plano idealizado de 
construção da capital deveria ser preservado. Como explica a autora, “as 
demais ‘coisas velhas’ são tidas ora como insalubres, ora como pequenas, 
atrasadas – defasadas sempre, em suma, em relação a cidade. A carac-
terística principal da cidade é a eterna mudança e juventude: a cidade 
nunca deixa mostrar suas rugas”. (CHACHAM, 1994, p.17). Principal-
mente durante o período após o início do Estado Novo.

Essa noção de cidade que não tem história, voltada para o novo, 
repercutiu também nos trabalhos que discutem o modernismo em Belo 
Horizonte, que tem como símbolo máximo o Complexo da Pampulha, 
desenvolvido nos anos 1940. Na tentativa de apresentar a dupla tempo-
ralidade da modernidade e da modernização de Belo Horizonte nos 
anos 1940, Bahia (2011) argumenta que durante a gestão de Juscelino 
Kubitschek (1940-1945) houve um ambivalente processo de construção 
de um passado e um futuro na cidade em relação ao Estado Novo, por 
isso a busca pelo tradicional, com a efetivação do museu histórico da 
cidade, e o moderno. 
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Com a autonomia municipal concedida pela Constituição Federal de 
1946, que culmina na eleição de Otacílio Negrão de Lima para prefeito 
e dos integrantes da Câmara Municipal, Belo Horizonte, no ano de seu 
cinquentenário, encontra-se, ao menos em desejo, como demonstra 
Chacham (1994), enquanto uma metrópole de caráter desenvolvimen-
tista, mas com uma política social que culminou, de maneira bem rápida, 
em um desordenado crescimento demográfico (BAHIA, 2004). De 
modo semelhante, afirma Borges (2018), que no cinquentenário criou-
-se “um imaginário que joga nas sombras a permanência de práticas 
sócio-políticas e de interesses econômicos herdeiros do modo oligár-
quico, não-cidadão, de gerir as relações sociais” (BORGES, 2018, p. 60).  

Como exemplo dessa prática, após os anos de valorização do esporte 
como um ideal na formação de “corpos úteis à Pátria” da juventude 
oligárquica da capital, com a criação e consolidação do Minas Tênis 
Clube (NEVES; SCHUFFNER, 2007), o investimento público passou a 
ser concentrado no futebol: seja ele amador e aristocrático, profissional e 
popular (MAYOR, 2017). “A prática esportiva tornou-se, especialmente 
na década de 1940, indicativa de progresso e referência para mensurar 
a mudança de costumes do belo-horizontino”, destaca Mayor (2017, 
p.86). Como símbolo desse imaginário estão os projetos dos clubes de 
reformas e construções de estádios e a realização de partidas da Copa do 
Mundo de Futebol, em 1950. 

Barbosa (2018), em perspectiva semelhante a de França (1998), chama 
atenção para o fato de que nenhuma produção documental é neutra, de 
modo que a abertura para o entendimento sobre o jornalismo acontece 
a partir dessa possibilidade de inferir os objetivos da produção a partir 
de suas entranhas. Para tanto, é preciso, segundo ela, adotar uma abor-
dagem que não apenas capture as características discursivas dos objetos, 
mas que seja capaz de abordar a historicidade da imprensa e do jorna-
lismo, como a tese elaborada por Jácome (2017). Para Barbosa (2018), 
esse trabalho é um exemplo de como “interpretar processos históricos à 
luz de argumentações do mundo da comunicação”, em que o jornalismo 
é entendido a partir de sua complexidade, ao interpretar não o passado 
do fenômeno jornalístico, mas a historicidade de seus processos.
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Como explica Jácome (2020), a partir das textualidades e das narra-
tivas do jornalismo é impossível buscar uma única realidade possível 
da imersão nesses arquivos, buscar uma narrativa linear, em um único 
fluxo temporal, um passado que emerge de uma mediação que é dada 
apenas no passado, sem afetar o próprio momento de pesquisa e 
escrita. Como destaca o autor, a análise textual como a pretendida nesta 
pesquisa, a partir da noção ampliada de texto de Abril (2012), permite 
com que o texto seja entendido enquanto índice de sua própria histori-
cidade. Portanto, não sendo percebido como o fim do produto jorna-
lístico. Pelo contrário, o texto diz respeito a questões provisórias de um 
fazer historicamente situado, que se dá pela relação entre os sujeitos 
no processo comunicacional. Buscar a historicidade dos processos 
jornalísticos permite pensar não sobre “como o jornalismo deveria 
ser (como advogam muitas teorias normativas e deontológicas), mas 
buscando abrir esse espaço de experiência perguntando, em cada texto, 
que conceito de jornalismo ali emerge e como ele se relaciona com os 
aspectos contextuais do seu entorno” (JÁCOME, 2020, p. 26).

Dessa maneira, assim como Jácome (2017; 2020), objetivamos olhar 
para os arquivos da Linhares com o entendimento de que eles são uma 
experiência de comunicação na qual também estamos presentes para 
historicizar o processo de produção jornalística esportiva impressa de 
Belo Horizonte no final dos anos 1940. Assim, é a partir das experiências 
dos sujeitos que constituem essa cidade, como a prática esportiva – e 
mais especificamente futebolística (MAYOR, 2017) – que o jornalismo 
se faz presente. Como explica França (1998), para além da materiali-
dade, o jornal só se explica a partir das múltiplas redes de relação nas 
quais está inserida como “resultado de pulsões intersubjetivas e da vida 
coletiva” (FRANÇA, 1998, p.28). Como aponta Antunes (1995), já a 
partir dos finais dos anos 1920 e anos 1930, o início de novas técnicas do 
trabalho jornalístico na cidade foi acentuado pelas transformações no 
ambiente urbano da cidade. O que corrobora com a noção do impresso 
em torno das relações que acontecem nas redes da municipalidade.
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As verbovisualidades de “o dinheiro do Otacílio”

Como dito anteriormente, os periódicos que compõem o acervo 
digital da Coleção Linhares são as materialidades utilizadas para fazer 
cumprir nosso objetivo. Por não ser possível a visitação presencial ao 
acervo físico na Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas 
Gerais, por causa da interrupção de acesso ao público em decorrência 
da pandemia de Covid-19, bem como de outros acervos que poderiam 
compor nosso trabalho, caso do Arquivo Público da Cidade de Belo 
Horizonte (APCBH), a pesquisa utilizará o acervo digital disponibili-
zado pela UFMG em um serviço de armazenamento de arquivos digi-
tais. Os arquivos foram organizados a partir dos nomes dos periódicos e 
dos anos das publicações.

A partir disso, será feita a seleção inicial pelos periódicos que 
compõem o período entre 1947 e 1950. Em seguida, serão selecio-
nados os periódicos esportivos cujos exemplares disponibilizados são 
desses anos e possuem conteúdo, que será buscado em suas páginas, 
sobre as relações entre a municipalidade, os clubes de futebol e a própria 
imprensa. Desse conjunto emergem, em perspectivas distintas em torno 
“do dinheiro do Otacílio”, sobretudo “América, a voz dos americanos”, 
“Folha de Minas Esportiva” e “Tribuna Esportiva”. 

Mas para a utilidade dos jornais e revistas em nossa exploração, de 
buscar vestígios e temporalidades outras sobre “o dinheiro do Otacílio”, 
pretende-se analisar essas materialidades a partir de suas verbovisuali-
dades. Nesse gesto de interpretação do texto, de construção de sentido 
sempre provisório, é esse olhar para as diversas camadas de significação 
que compõem a página do periódico que permite perseguir a rede 
textual de “o dinheiro do Otacílio”.   

Para entrar nessa rede, sabemos que para validar nossa interpretação 
sobre o problema de pesquisa diante dos outros imaginários construídos 
sobre o tema, precisamos tensionar as convenções sobre o modo de se 
fazer jornalismo em Belo Horizonte no final dos anos 1940, que partem 
do discurso e das convenções jornalísticas, e as verbovisualidades do 
impresso (LEAL; JÁCOME, 2020; ANTUNES, 2005). É nesse sentido 
que entendemos que a linguagem jornalística apenas se dá no entrela-
çamento simultâneo entre as linguagens verbais, fotográficas, gráficas, 
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de modo que isso seja sempre provisório, capaz de identificar apenas 
aquele determinado momento, aquela representação.

De modo semelhante, para Leal e Jácome (2020) “na página de um 
periódico podemos perceber uma relação estratégica entre as diferentes 
unidades informativas que compõem uma mesma notícia (que, por sua 
vez, marcam a diferença desta com as demais)” (LEAL; JÁCOME, 2020, 
p.129). Afinal, são esses elementos organizados estrategicamente que 
constituem o que o periódico entende como realidade e que também 
atuam diretamente nas relações entre o impresso e o leitor.

São essas convenções jornalísticas que ao mesmo tempo são culturais, 
historicamente situadas, comunicacionais e textuais (LEAL; JÁCOME, 
2020) que pretendemos desvendar para adentrar a rede textual de “o 
dinheiro do Otacílio”. Para tanto, é preciso atentar-se, segundo os 
autores, para os planos de enunciação verbais e não-verbais, como a 
organização de páginas, cadernos, diversidade de tipos de letras, combi-
nações entre fotografias e legendas. São esses elementos que integram 
as estratégias que garantem “unidade aos planos argumentativos dos 
periódicos” (LEAL; JÁCOME. 2020, p.130), que compõem essa tessitura 
formada por esse mundo configurado pelo periódico ao público. 

A partir disso, segundo eles, é possível fazer inferências do modo 
como o periódico molda determinada informação de acordo com suas 
convenções textuais. Por isso, esses são fatores determinantes na análise 
pretendida. Assim, entendemos que esse método é capaz de fazer emergir 
as relações tensionadas que atravessam o fenômeno textualizado por 
indícios textuais capazes de descreverem “o dinheiro do Otacílio”. 

Em resumo, pela percepção de Abril (2012) que textos só podem ser 
entendidos e, portanto, analisados a partir de uma prática sócio-discur-
siva em termos culturais e históricos em um sistema comunicativo, 
compreendemos que a análise verbovisual pretendida dos arquivos dos 
periódicos esportivos da Coleção Linhares também é envolta em relações 
de poder, como o acesso a apenas a algumas edições de determinado 
periódico ou a ausência de todas as páginas do periódico analisado ou 
entre a maneira como o texto do diretor da publicação é destacado na 
paginação e de outro redator não é nem mesmo assinado. Desse modo, 
a construção da metodologia a partir da análise verbovisual dos peri-
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ódicos selecionados é um movimento contínuo de fazer pesquisa, que 
acontece no momento da pesquisa, ao descobrir aspectos que podem 
contribuir para iluminar as perguntas que norteiam este trabalho.

Considerações Finais 

Embora a pesquisa encontra-se em seus estágios iniciais, de pronto 
acreditamos na necessidade de olhar para os arquivos da Linhares com o 
entendimento de que eles são uma experiência de comunicação na qual 
também estamos presentes enquanto pesquisadores para historicizar o 
processo de produção jornalística esportiva impressa de Belo Horizonte 
no final dos anos 1940. 

Se o jornal só se explica a partir das múltiplas redes na qual está 
inserido, é a partir também das experiências dos sujeitos que constituem 
essa cidade, como a prática esportiva  – e mais especificamente futebo-
lística – que o jornalismo se faz presente. Além disso, as novas técnicas 
jornalísticas a partir dos anos 30 acentuadas pelo outro ambiente urbano 
da cidade corroboram com a noção do impresso em torno das relações 
que acontecem nas redes da municipalidade.

Assim, na certeza que esses textos impressos são constituídos por 
seus próprios contextos – o que faz com que eles sejam dinâmicos, conti-
nuamente produzindo outros sentidos, outras possibilidades de apro-
priação – nos aproximamos de respostas para a apreensão de quais são 
as maneiras pelas quais as páginas dos periódicos da Coleção Linhares 
expressam a exterioridade constitutiva de “o dinheiro do Otacílio”.
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Capítulo 14

A paisagem belorizontina na publicidade 
oitocentista: acessar a Belo Horizonte de 
1899 através do jornal Diario de Minas
Débora Veríssimo Costa

Introdução

Ainda não consolidada como área própria, mas, como ressalta Vaz 
(1997), apropriada por empresários, editores, tipógrafos – a publici-
dade estampada nos jornais mineiros do final dos oitocentos, afetava a 
imprensa que também tentava vender seu espaço para a propaganda. De 
fato, ao responder “a que se destina a publicidade” na época, uma nota 
do jornal Diario de Minas nos relata o seguinte sobre as correspondên-
cias de caráter local: 

devem conter o maior numero possivel de noticias de interesse, de-
vendo o correspondente attender á exiguidade de espaço de que dis-
pomos e á utilidade das informações que nos remeter (...) divagações 
de qualquer natureza, devem ser supprimidas das correspondencias 
pelos motivos alludidos (DIARIO DE MINAS, Respostas, 1899, p. 2).

A partir desta exposição podemos constatar dois tipos de publici-
dade praticadas em 1899: a primeira, relacionada às correspondências 
de caráter local – informações jornalísticas envolvendo o cotidiano 



AINDA ASSIM NOS LEVANTAMOS232

na Capital; a segunda forma, como veremos ao longo deste texto, diz 
respeito dos reclames voltados para o nascente comércio belorizontino.

Neste capítulo, a partir da análise das quatro primeiras edições 
do jornal Diario de Minas, propomos um estudo específico sobre a 
paisagem belorizontina transcrita na imprensa de 1899. Como enfoque, 
serão estudados os anúncios publicitários publicados neste periódico 
para, assim, observar de que forma a paisagem de Belo Horizonte é 
traduzida nos reclames da época. Inicialmente, faremos uma breve 
apresentação caracterizando o jornal Diario de Minas para, em sequ-
ência, analisarmos o conteúdo do jornal no que se refere ao nosso tema 
central, ou seja, a paisagem belorizontina na imprensa de 1899.

O jornal Diario de Minas

No ano de 1898 haverá uma profusão de jornais fundados sob a 
premissa da edificação da nova Capital de Minas. Em um periódico de 
Juiz de Fora, por exemplo, vemos anunciado em uma mesma edição 
de 1898, a fundação de dois jornais belorizontinos, são eles: o jornal A 
Capital e o jornal Diário de Minas. No que diz respeito a este último, fica 
expresso que: 

Sob a direcção dos exmos. srs. drs. F. Mendes Pimentel e Sabino Bar-
rosos Junior, apparecerá brevemete, na nova capital deste estado, um 
diario, cujo titulo serve de epigraphe a estas linhas. Parabens a Minas. 
(FOLHA NOVA, Diario de Minas, 1898, p. 1)

Originalmente localizado na rua da Bahia, esta que, segundo descreve 
um anúncio da época, era considerada a “primeira rua e a mais impor-
tante da capital”1, a sede do jornal Diário de Minas acolhia, também, o 
escritório de advocacia de um dos seus fundadores, Fernandes Mendes 
Pimentel. Informação explicitada em diversas edições do jornal – 
na sessão dos reclames, através dos sucintos dizeres: “Dr. F. Mendes 
Pimentel. Escritorio no Diario de Minas” (DIARIO DE MINAS, Advo-
gado F. Mendes Pimentel, 1899, p. 2).

1. Ver: DIARIO DE MINAS, Colegio Imaculada, 1899, p. 2.
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Participante da grande imprensa mineira – caracterizada pelo 
grande formato, pela periodicidade e pela produção expressiva – fato 
a ser notado na segunda edição do Diário de Minas, são os elogios dos 
leitores tecidos a este periódico relativos a sua “patriótica campanha”, 
descrita como “isempta de paixão política”: “só tendo em vista a tríplice 
e sublime missão de pugnar esforçadamente pelo progredimento do 
nosso futuroso Estado em todos os sentidos (DIARIO DE MINAS, 
Diamantina, 1899, p. 2).

Esta “isenção de paixão política” expressa bem o posicionamento do 
Diario de Minas quando, em seus primeiros anos de vida, sob a direção 
dos jornalistas literatos, Azevedo Júnior e Mendes Pimentel, o perió-
dico se apontava como independente do esquema perremista2. Assim 
como descreve a 3a edição do Diário de Minas: “o seu editorial é traçado 
com a maestria própria do talento de Mendes Pimentel, e sente-se o 
quanto esse espirito paira acima, muito acima do formigar de políticos no 
avançar dos cargos” (DIARIO DE MINAS, Diario de Minas, 1899, p. 2, 
grifos nossos). Diversas serão as fases de vida do Diário de Minas, assim 
como relata Linhares (1947): “só o título [do periódico] foi imutável, 
pois a orientação sofreu múltiplas e antagônicas transformações de 
acordo com as variações da política” (LINHARES, 1947, p. 63).

Composto por um público reduzido, uma vez que neste período, 
aproximadamente, 16% da população brasileira era alfabetizada 
(CANCLINI, 2015, p. 68), no que diz respeito aos hábitos de consumo, 
supomos que o leitor do Diario de Minas interessava-se por assuntos 
variados, assim como aqueles anunciados no espaço publicitário da 
época – artigos de decoração, serviços de advocacia, medicamentos, 
vestuário, etc. Em se tratando da temática da paisagem urbana, obser-
vamos, em um anúncio da papelaria Beltrão em 1899, a promoção de um 
livro contendo “quadros das distancias entre as sedes dos municipios 
do Estado de Minas Gerais (...) Tabella da reducção de pesos e medidas 
(egualmente agrarias)” (DIARIO DE MINAS, Livros, 1899, p. 4); em 

2. Expressão proveniente da sigla PRM, referente ao Partido Republicano Mineiro. Para 
uma leitura aprofundada sobre a atuação deste partido em Minas Gerais, recomendamos 
a obra de Resende (1982): Formação da estrutura de dominação em Minas Gerais; o novo 
PRM (1889-1906).
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outro reclame, desta vez, na sessão intitulada Livros para presentes, são 
anunciados o: “Album do Rio de Janeiro, contendo 12 esplendidas vistas 
em photogravura (...) Album de São Paulo, com 12 escolhidas vistas da 
cidade de São Paulo” (DIARIO DE MINAS, Livros para presente, 1899, 
p. 4). Estes anúncios, nos permitem presumir alguns tópicos em voga na 
época, tais como o tema geográfico – elaborado em linguagem técnica 
ou especializada – e a paisagem urbana, colecionável na forma de álbuns.

No que diz respeito ao parque gráfico belorizontino Vaz (1997) 
retoma que, quando em 1898 a Imprensa Oficial – responsável pela 
produção do Diário Oficial dos Poderes do Estado, o Minas Gerais – é 
transferida para Belo Horizonte, será considerada a maior tipografia e o 
melhor parque gráfico da Nova Capital. Ao todo, serão 80 o número de 
jornais atendidos pela Imprensa Oficial, na primeira fase da imprensa 
belorizontina. Neste sentido, apesar da massiva produção da Imprensa 
Oficial, a impressão dos primeiros 36 números do Diário de Minas – 
entre janeiro e fevereiro de 1899 – será realizada pela primeira tipo-
grafia comercial montada em Belo Horizonte, a tipografia Beltrão. Até 
1907, esta tipografia predomina no mercado gráfico da cidade, como 
acentua Vaz (1997), atendendo 30 publicações periódicas, superando os 
27 títulos respondidos pela Imprensa Oficial naquele início de século. 
Outra empresa gráfica de sucesso, montada nos princípio dos anos de 
1899, será a própria tipografia do jornal Diário de Minas que, segundo 
Vaz (1997), estavam preparadas para compor e imprimir seu diário em 
formato standard e atender a demandas de serviços externos. Formava 
na entrada do século XX, junto com a Tipografia Beltrão e a Imprensa 
Oficial, o leque de fornecedores que se ampliavam e se transformavam 
em novas empresas do negócio de comunicação na Capital. 

Em relação a diagramação do jornal Diario de Minas, Linhares (1995) 
rememora que, comumente, este periódico possuía quatro páginas, 
cada uma delas, divididas em seis colunas. Organizado em temáticas 
específicas, podemos constatar, através de nossos estudos, os seguintes 
títulos – mais recorrentes – abrindo as colunas deste periódico: reque-
rimentos e respostas; notas, gazetinha, croniqueta, Ineditoriais, Diario 
de Minas, etc.; além de temas específicos que trazem em seus títulos 
assuntos variados, como o da agricultura, o de personalidades em visi-
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tação à Capital, esclarecendo fatos ocorridos na cidade, receitas culiná-
rias, dentre outros. Por fim, é válido destacar que desde a sua fundação 
o jornal Diário de Minas traz em suas duas últimas páginas (3 e 4), um 
espaço inteiramente publicitário, assunto que nos delongaremos a seguir.

A paisagem belorizontina na publicidade de 1899

Usualmente concentrada na terceira e quarta páginas do Diario de 
Minas, a publicidade neste jornal se dava também em pequenas inser-
ções ao longo das primeiras páginas do periódico. Em duas linhas, por 
exemplo, se noticia a resposta ao requerimento de Francisco Guidaio 
sobre a venda de kerozene: “Francisco Guidaio obteve licença para 
venda ambulante de kerozene” (DIARIO DE MINAS, Requerimentos, 
1899, p. 2). Nesta mesma página do Diario de Minas, têm-se notícia de 
que E. Germano, proprietário do Bazar Sul America, obteve licença para 
montar uma agência de loteria – frisa a notícia – “nesta Capital”. Ainda 
nesta edição, encontramos o anúncio desta recém inaugurada lotérica, 
exposto na terceira página do Diario de Minas: “Companhia de Loterias 
Nacionaes do Brazil. Agentes nesta cidade, E. Germano & C.” (DIARIO 
DE MINAS, Companhia de Loterias Nacionaes do Brazil, p.3, 1899).

Outros reclames sinalizam características urbanas da cidade, como 
demonstra a publicidade do Collégio Immaculada em que será descrito 
o edifício desta instituição:

O primeiro que se fundou, ha cerca de dous anos, em Bello Horizon-
te, funcionando hoje em espaçoso e confortavel predio proprio, cons-
truído ad hoc3, com todas as accomodações necessarias e proprias 
para o fim a que é destinado, sito em um dos mais belos pontos da rua 
da Bahia, a primeira e a mais importante desta cidade. (DIARIO DE 
MINAS, Collegio Immaculada, 1899, p. 2).

Por vezes, encontramos nos reclames o que se tinha como “ponto de 
referência” na nascente paisagem belorizontina de 1899, como é o caso 
do anúncio do comércio A Casa Nova, que descreve seu endereço da 
seguinte forma: “Rua dos Guajajaras, em frente ao cafe mineiro” (DIARIO 
DE MINAS, A Casa Nova, 1899, p. 3, grifos nossos). Assim como, no 

3. Do latim, ad hoc, significa: para isso; para este efeito; destinado a esta finalidade.
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reclame da tapeçaria e colchoaria A. Casaes & Comp., localizada na 
rua da Bahia: “Próximo á Camara dos srs. Deputados” (DIARIO DE 
MINAS, Grande empório de moveis, 1899, p. 3). Outro exemplo curioso 
será o Grande Hotel – atual edifício Maletta – pois, quando citado no 
anúncio do Salon Parisien, Theodoro Labarrére4, como ponto de refe-
rência espacial, em outras partes do noticiário será citado também como 
participante do imaginário da época. Por exemplo, quando na coluna 
Gazetinha temos que: “Acham-se hospedados no Grande Hotel os srs. 
Eduardo José Linch e J. A Gorgoas de Oliveira, vindos do Rio de Janeiro” 
(DIARIO DE MINAS, Gazetinha, 1899, p. 2,  grifos nossos), nos aproxi-
mamos do prestígio que este hotel possuía ao acolher personalidades da 
época. Da mesma forma, temos em outra Gazetinha do Diario de Minas, 
uma anedota da qual o Grande Hotel faz parte, trata-se de um:

Trecho de uma conversa ouvida hontem na sala de jantar do Grande 
Hotel: - Queres saber a minha opinião? Desprezo as cartas anonymas; 
- Também eu, mas conforme a pessoa que as escreve” (DIARIO DE 
MINAS, Gazetinha, 1899, p. 2). 

Por fim, vale destacar que o edifício do Grande Hotel, acolhia outros 
tipos de empreendimentos, como a clínica dentária de G. Sombra, cons-
tando em um reclame da seguinte forma: “Operações de boca e traba-
lhos de prothese dentaria. Grande Hotel” (DIARIO DE MINAS, Clinica 
Dentaria G. Sombra, 1899, p. 3). Fato que nos permite imaginar o Grande 
Hotel como um espaço simbolicamente complexo. Demais empre-
endimentos do ramo da hotelaria, como o Hotel Oliveira, retomam o 
discurso descritivo – como vimos com o Collegio Immaculada – em 
seus anúncios, esclarecendo ao leitor que este hotel: “hoje situado em 
frente da estação de Minas nesta Capital, em vasto sobrado, dispondo 
de magníficos quartos e de um hábil mestre de cosinha” (DIARIO DE 
MINAS, Hotel Oliveira, 1899, p. 3, grifos nossos). Curiosamente, neste 
anúncio, não nos é indicado o endereço exato do hotel, pois, ao leitor 

4. Na íntegra, temos as seguintes informações neste anúncio: “Salon Parisien. Theodoro 
Labarrére. Completo sortimento de perfumarias finas. Perto do Grande hotel. Bello 
Horizonte, Minas. (DIARIO DE MINAS, Salon Parisien Theodoro Labarrére, 1899, p. 3)
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da época, bastava como referência os dizeres “em frente da estação de 
Minas”. Próximo ao Hotel Oliveira, encontrávamos, também, a Rio e 
Minas: “Unica fabrica manufactora de fumos e charutos existente nesta 
Capital. Á rua dos Caethès junto a ponte do ramal Ferreo. (DIARIO DE 
MINAS, A Rio e Minas, 1899, p. 3, grifos nossos); indicando outro ponto 
de referência da Belo Horizonte de 1899. 

Por vezes, os reclames da época nos auxiliam a recompor informa-
ções climáticas da Belo Horizonte do final do século, como é o caso 
do anúncio das telhas produzidas por Hermillo Alves & C., neste, será 
descrito: 

Os telhados mais bonitos e mais garantidos contra as chuvas torren-
ciais de Bello Horizonte, são cobertos com as Telhas de formato fran-
cez de Hermillo Alves & Comp. (...) Rua de Goyaz (rua z da planta ) 
em frente ás obras  do congresso  (DIARIO DE MINAS, Telhas , 1899, 
p. 4, grifos nossos).

Não apenas as chuvas torrenciais e o fato de que as pessoas utili-
zavam uma planta da cidade para se localizarem em Belo Horizonte, 
adicionamos na paisagem, as obras do congresso em andamento. Em 
outros casos, a percepção que se tem da paisagem belorizontina de 
1899, a partir da imprensa, pode nos parecer problemática, pois, se em 
uma notícia do Diario de Minas temos a seguinte denúncia sobre a área 
compreendida entre as ruas da Bahia, Guajajaras, avenida Paraopeba 
(atual avenida Augusto de Lima), e a avenida Liberdade:

transformada n’um espesso matagal que impressiona tristemente a 
quem visita esta Capital. O gymnasio e o poste telegraphico surgem 
de bellos tufos de verdura, e os materiaes para construcção da Facul-
dade de Direito já desapareceram sob a viçosa vegetação. Tudo isso 
pode parecer muito poetico, muito bucolico, mas no centro de uma 
capital é pelo menos descabido (DIARIO DE MINAS, A área compre-
endida, 1899, p. 1).

Por outro lado, nas confluências destas mesmas ruas, diversos esta-
belecimentos comerciais serão anunciados – sem noticiar o “espesso 
matagal” que invadira o centro da Capital. Como é o caso da Loja de 
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Minas, anunciando: “Com casa especial de fazendas finas, armarinho, 
calçados (...) [localizada na] Rua da Bahia. Esquina da Rua dos Guaja-
jaras e avenida Alvares Cabral” (DIARIO DE MINAS, Loja de Minas, 
1899, p. 3); assim como, a casa importadora de ferragens, A. Haas & 
Comp.5, localizada na avenida Liberdade, esquina da Guajajaras, dentre 
outros exemplos.

Demais anúncios nos sinalizam hábitos da época, como o caso da 
alfaiataria A Popular com um reclame que nos indica o seu “endereço 
telegraphico”, meio de comunicação que se popularizava naquele final 
de século:6 “Alfaiataria civil e militar de Raymundo de Carvalho. Ende-
reço telegraphico: Mundico” (DIARIO DE MINAS, A Popular, 1899, p. 
2, grifos nossos). Assim como, a estratégia publicitária empregada no 
reclame da casa S. Pinto & Alvarenga, em que se anuncia um, “Pavoroso 
Incêndio. Na rua dos Cathés, a casa PREÇO FIXO, de S. Pinto & Alva-
renga, está num verdadeiro queima de fazendas, armarinho, roupas” 
(DIARIO DE MINAS, Pavoroso Incendio, 1899, p. 3). Elaborando assim 
uma chamada imaginária como apelo ao leitor desavisado. 

A publicidade da época era usualmente composta por textos, pois 
como retoma Vaz (1997), as ilustrações em clichês eram mais raras por 
não serem fabricadas em Belo Horizonte. Neste sentido, uma das únicas 
ilustrações mais elaboradas, dentre os anúncios do jornal Diario de 
Minas7, será a do edifício da Companhia Nacional de Seguros de Vida, A 
Educadora, imóvel este que, na realidade, se localizava no Rio de Janeiro 
(figura 1):

5. DIARIO DE MINAS,  A. Haas & Comp., 1899, p. 4.

6. Segundo consta em uma nota do Diario de Minas, o movimento da estação telegráfica 
de Belo Horizonte, no ano de 1898, representa: 10.538 telegrammas com 75.535 palavras 
e recebidos 11.437 com 148.096 palavras (...) Saldo - 25.282$2 (DIARIO DE MINAS, 
Movimento da estação telegraphica, p. 2, 1899).

7. Constam – dentre estas 4 edições do Diario de Minas – pequenas ilustrações 
acompanhando os seguintes anúncios: uma bota, ilustrando a sapataria A Bota Americana 
(1899:3); dois personagens em traje, da manufatura de roupas A popular (1899; p3); e, uma 
mão com o dedo indicador apontando para o endereço da casa Antonio & Comp (1899; 
p. 3).
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Notamos neste edifício, aproximações com o estilo arquitetônico 
eclético que caracterizava a paisagem urbana da Nova Capital mineira. 
Resultado da fusão de diferentes estilos arquitetônicos, a concepção eclé-
tica belorizontina diferenciava-se, ligeiramente, do ecletismo do Brasil 
Império: “não devendo ser confundido o estilo eclético de elementos 
clássicos da Belo Horizonte republicana com o estilo neoclássico do 
Brasil Império” (MAGALHÃES, 1989, p. 149). 

De fato, na figura 1, ao observarmos a localização da entrada principal 
do imóvel (em esquina), os frontões ornando a platibanda do edifício e 
a simetria das janelas dispostas nas fachadas laterais, relembramos do 
estilo eclético adotado no edifício, originalmente criado para abrigar 
um hotel em 1906 – atual Centro Cultural da Universidade Federal de 
Minas Gerais (CCUFMG), localizado em Belo Horizonte (figura 2).

O estilo eclético fala também da necessidade que se tinha à época, 
através da arquitetura, de se reafirmar a modernidade do novo século. 
Dizem, por exemplo, que as platibandas ricamente ornadas, deste estilo 
arquitetônico que imperou em Belo Horizonte, foram elaboradas para 
esconder as telhas das casas que relembravam aquelas dos telhados 
ouropretanos, no sentido de dissociar da imagem urbana belorizon-

FIGURA 1: Anúncio publicitário da Companhia Nacional de Seguros de Vida A 
Educadora.

FONTE: Diario de Minas, 1899.
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tina, qualquer traço vinculado ao colonialismo. Em um comparativo 
com as reflexões de Munford (1965) sobre as cidades medievais, estas 
modificações arquitetônicas em Belo Horizonte buscavam ultrapassar 
os símbolos da cidade primitiva em direção à empresa econômica capi-
talista.

Em se tratando dos signos de modernidade nas imagens supraci-
tadas, especificamente na figura 1, temos a marcação da linha do bonde, 
em primeiro plano, garantindo à publicidade da Educadora os ares de 
modernidade que se buscava na época, retomando o que Lefebvre (2006) 
descreve como “capital fixo”: correios, estradas de ferro, mas também 
depósitos e entrepostos, transportes e serviços diversos, traduzidos em 
um espaço consumível e como fonte produtiva.

Nos baseando nesta premissa, quando refletimos sobre a própria 
expressão “espaço publicitário”, interpretamos os anúncios da Belo 
Horizonte de 1899 como um duplo espaço: o primeiro diz respeito do 
universo de produtos e serviços à disposição nesta cidade, e o segundo, 
relacionado à invenção de um espaço urbano diretamente ligado à 

FIGURA 2: Edifício do atual Centro Cultural UFMG (2021). Originalmente, em 1906, 
fora concebido para abrigar um hotel.

FONTE: Dados da pesquisa, 2017.
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imprensa belorizontina. Como parte da descrição dos endereços da 
época, por exemplo, fica evidente o emprego de um vocabulário espe-
cífico, atestando a bandeira mudancista defendida pela imprensa repu-
blicana. Assim como Castro (1997) descreve, uma das características 
da imprensa republicana mineira do final do século XIX será a defesa 
aguerrida da escolha do arraial – Curral del Rei – como a localidade a se 
estabelecer a futura Capital, Belo Horizonte. Nesse sentido, “garantia-se 
tanto a manutenção da articulação política – ‘os mudancistas’ – quanto, 
sob o ponto de vista dos horizontinos, a única possibilidade de transfor-
mação da vida pobre e decadente que caracterizava o arraial” (CASTRO, 
1997, p. 31). Como consta no anúncio da, “Alfaiataria da Capital, é a 
melhor do Estado de Minas” (DIARIO DE MINAS, A Alfaiataria da 
Capital, 1899, p. 1, grifos nossos); grande parte dos reclames daqueles 
tempos traziam em seus endereços as expressões, Nova Capital, ou, 
Cidade de Minas, como um atestado da fundação da cidade símbolo da 
República. 

Por fim, mesmo se falamos aqui do universo publicitário, encon-
tramos nestes reclames uma amostra do que se tratava, parte da 
paisagem belorizontina de 1899. Ao todo, enumeramos 7 categorias de 
anúncios, relacionados a determinados ramos de negócios – construção, 
vestuário e decoração, advocacia, hotelaria, medicina, indústria e didá-
tica8. Alguns destes empreendimentos se adensavam em regiões especí-
ficas, como é o caso das lojas de materiais de construção localizadas no 
perímetro que envolve a rua Espírito Santo, a rua Goiás e a Guajajaras; 

8. A seguir, elencamos os empreendimentos consultados para esta pesquisa, organizados 
por tipo de negócios: 
1. Construção: Hermillo Alves & C., Verdussem & Comp., Antonio Garcia de Paiva & C., 
A. Haas & Comp.; 
2. Vestuário e decoração: A Popular, A Bota Americana, Antonio & Comp., Casa Preço 
Fixo, Salon Parisien, A Casaes & Comp., A Alfaiataria da Capital, A Casa Nova; 
3. Advocacia: Alfredo Mello, Dr. Nelson Senna, Bento Epaminondas, Alfredo da Costa 
Guimarães; 
4. Hotelaria: Hotel de Minas de Septimo de Paula Rocha, Hotel Victoria, Grande Hotel, 
Hotel Oliveira; 
5. Medicina: Dr Salvador Pinto, Dentista G. Sombra, Farmácia São José; 
6. Indústria: Rio e Minas;
7. Didática: Papelaria Beltrão.
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dos comércios de vestuário e de decoração, grande parte aglomerados 
entre a avenida da Liberdade – atual, João Pinheiro –, a rua da Bahia, do 
Guajajaras e Caetés; e dos escritórios de advocacia, que condensavam-se 
em duas áreas urbanas: a primeira entre a rua Pernambuco e a Santa Rita 
Durão, e a segunda, entre a rua Goitacazes e a Bahia.

Sempre compactos e sucintos, os anúncios do Diario de Minas de 
1899 resultam em um exercício válido para uma primeira aproximação 
à paisagem belorizontina desta época. A partir das descrições, por vezes, 
detalhadas dos edifícios da cidade, ou, da indicação de pontos de refe-
rência quando se busca um itinerário, os reclames de 1899 promoviam, 
também, o espaço simbólico das relações e hábitos sociais desta época. 
Para o espírito republicano do final do século XIX, até mesmo o reclame 
será empregado em prol desta campanha, trazendo como assinatura 
constante, nos endereços dos comércios, a menção à “Nova Capital”. 
Mais de cem anos corridos, desde a publicação destes reclames, grande 
parte daqueles comércios, senão todos, foram extintos. No entanto, 
deixam na história uma paisagem: daquela Belo Horizonte que existia, 
impressa, nas folhas dos jornais.
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Capítulo 15

Retrospectiva dos 50 anos do Jornal 
Nacional: Jornalistas Negras onde 
estão vocês?
Etiene Martins

Introdução

É reduzida a presença de negros nas fileiras profissionais da mídia 
brasileira. Quando um indivíduo de pele escura consegue empregar-se 
em redações de jornais ou em estações de televisão, mesmo que possam 
eventualmente ocupar uma função importante, são destinados à tarefa 
de bastidores longe da visibilidade pública. Há um aparente fenômeno 
nomeado por Gramsci (2011) de “automatismo” no perfil corpóreo dos 
profissionais contratado pelas emissoras de TV brasileiras que também 
atinge os jornalistas. 

Observando a realidade nacional, Sodré (2015) analisa, em sua obra 
Claros e Escuros, que a rede hegemônica de televisão no Brasil vem 
concedendo espaço para uma repórter negra no vídeo para produzir um 
simulacro de democracia racial. Ainda segundo o intelectual, “Há algo 
aí do que se poderia chamar de know-how norte americano na gestão 
da imagem empresarial: reserva-se um lugar único para uma colored, à 
maneira do sistema de cotas [...]” (SODRÉ, 2015, p. 246). 

Um exemplo disso pode ser observado na comemoração de 50 
anos do Jornal Nacional, em que durante 14 sábados consecutivos, a 
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atração global foi apresentada por âncoras de telejornais dos 26 estados 
e do distrito federal. Essa comemoração se deu entre os dias 31/08 e 
30/11 de 2019, as respectivas datas e os selecionados e as selecionadas 
para esse trabalho foram: 31/08 – Márcio Bonfim (Pernambuco) e 
Cristina Ranzolin (Rio Grande do Sul); 07/09 – Ayres Rocha (Acre) 
e Jéssica Senra (Bahia); 14/09 – Sandro Dalpícolo (Paraná) e Luana 
Borba (Amazonas); 21/09 – Philipe Lemos (Espírito Santo) e Ana Lídia 
Daíbes (Rondônia); 28/09 – Carlos Tramontina (São Paulo) e Priscilla 
Castro (Pará); 05/10 – Fábio William (Distrito Federal) e Ellen Fereira 
(Roraima); 12/10 – Fabian Londero (Santa Catarina) e Aline Ferreira 
(Amapá); 19/10 – Tiago Rogeh (Tocantins) e Taís Lopes (Ceará); 26/10 
– Lyderwan Santos (Sergipe) e Lucimar Lescano (Mato Grosso do Sul); 
02/11 – Marcelo Magno (Piauí) e Mariana Gross (Rio de Janeiro); 09/11 
– Matheus Ribeiro (Goiás) e Larissa Pereira (Paraíba); 16/11 – Filipe 
Toledo (Alagoas) e Luzimar Collares (Mato Grosso); 23/11 – Giovanni 
Spinucci (Maranhão) e Aline Aguiar (Minas Gerais); 30/11 – Lídia Pace 
(Rio Grande do Norte) Mário Mota (Santa Catarina).

Como podemos ver no parágrafo anterior, foram escolhidos vinte 
oito profissionais, sendo quatorze jornalistas do sexo feminino e 
quatorze jornalistas do sexo masculino. As vagas de apresentadores e 
apresentadoras foram distribuídas em 50% para os homens e 50% para 
as mulheres nesse momento jubilar. Mas, Oyěwùmí (2020) lembra que 
o gênero é acima de tudo uma construção sociocultural. Assim, como 
ponto de partida do capítulo, não podemos tomar como dado o que de 
fato devemos investigar: A equidade de gênero excluiu outros fatores? 
O gênero aqui pode ser lido como universal? Para Oyěwùmí (2020) 
não. A autora critica o gênero como conceito universal e para ela não é 
possível de maneira alguma que gênero seja considerado independente 
das noções de raça. 

Dos quatorze profissionais do sexo masculino, dois eram negros e 
doze eram brancos, das quatorze profissionais do sexo feminino uma era 
negra e treze eram brancas. De acordo com dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio (PNAD) 2015, 45,22% dos brasileiros se 
declaram como brancos, 54,92% como negros, 0,47% como amarelos e 
0,38% como indígenas. É importante ressaltar o pertencimento racial da 
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população brasileira para então entender a disparidade no corpo profis-
sional contratado pela emissora. 

O objetivo deste trabalho é, portanto, analisar a estrutura racializada 
e marcada pelo gênero dos/das jornalistas selecionados/as para apre-
sentar o Jornal Nacional durante as cinco décadas em que o telejornal 
esteve no ar.  

Esse capítulo se compõe em três partes: a primeira parte abordando 
a questão simbólica do apresentador/apresentadora do telejornal e o 
dispositivo de autoridade nessa função. Reconstruímos passo a passo 
as variações espaço-temporais do gênero e da corporeidade, ou seja, 
os traços fenótipos dos/das profissionais que apresentaram o telejornal 
durante seus 50 anos no ar. Essa breve reconstrução é embasada na 
plataforma online Memória Globo e de suas duas publicações impressas, 
“Jornal Nacional - A notícia faz história” publicada em 2004 e “JN 50 
anos de Telejornalismo” publicada em 2019. A segunda parte é dedicada 
a reflexões críticas sobre as relações raciais no ambiente corporativo da 
comunicação no Brasil e escolhi abordar a discriminação institucional. 
A terceira e última parte é dedicada às considerações finais.  

O poder do simbólico de quem ocupa a bancada

A televisão é hoje um dos principais meios de comunicação para toda 
uma geração. Williams (2016) afirma que a televisão tem despertado 
certos efeitos planejados, que correspondem a certas intenções explí-
citas, mas também tem provocado efeitos imprevistos. Assim sendo é 
uma  questão de definição social e cultural, de acordo com os fins que 
se buscam. A maioria dos desenvolvimentos técnicos está nas mãos de 
corporações que expressam a articulação contemporânea entre as inten-
ções, militares, políticas e comerciais. O telejornal também atende esses 
intuitos, é importante manter esse foco de visão para compreender o 
papel de quem ocupa a bancada, quem pode e quem não pode fazê-lo 
mesmo que as regras não estejam evidentes.

Segundo Gutmann (2014), dentre os sujeitos que materializam o 
telejornal, a figura do apresentador tem sido foco constante de inte-
resse de estudos que levam em conta a dimensão televisual do telejor-
nalismo. Tudo isso porque a enunciação do telejornal é regida por essa 
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voz central. Esses mediadores interpelam diretamente a audiência pelas 
atuações corporais, tem seus rostos e nomes visualizados nas telas. Nesse 
aspecto, o corpo seria primeiro suporte da relação entre enunciados e 
enunciatário e, através de performances, atuaria no telejornal da confi-
guração dos próprios atos de enunciação a respeito de um dado acon-
tecido. Esse formato de jornalismo utiliza o corpo como dispositivos 
expressivo, atuando como figurativização primeira, seja pelo esforço de 
forjar uma espécie de “não eu”, ofuscando traços do sujeito de modo a 
se comportar  como um “porta-voz” do programa, um mero locutor das 
notícias, em uma postura distanciada do seu interlocutor; seja por uma 
tendência mais contemporânea de personalização, quando o apresen-
tador se projeta no discurso enquanto “eu”, sujeito singular, o “dono da 
voz”, num momento de proximidade com o público.

O apresentador é um importante elemento de articulação entre as 
diferentes histórias veiculadas em um telejornal e de contato direto com 
a audiência. Ele é condutor central da enunciação, portanto uma das 
principais marcas do formato jornalístico na televisão. É o sujeito que 
representa o programa, além de ser responsável por construir relações 
entre o telespectador e os outros mediadores. Partindo da ideia de que a 
principal promessa do telejornal é produzir representações do mundo, 
o apresentador seria um dispositivo de intimidade e identificação com 
o público, cuja função é convocá-lo para o jogo anunciado, indicando 
o lugar que ele deve ocupar diante de cada notícia. Ao mesmo tempo, 
ao encarar um determinado olhar sobre o mundo - é um corpo que nos 
fala -, ele organiza e estrutura algum sentido para as diversas notícias 
relatadas, construindo unidade para o emaranhado de ações e sujeitos 
que compõem uma edição do jornal (GUTMANN, 2014).

Para Gutman (2014), no telejornalismo um forte elemento simbó-
lico do lugar autorizado para a fala daquele que, de modo explícito, 
representa o sujeito enunciador é a bancada. Sendo assim, a bancada 
constitui a cabine de comando do programa, estabelece fisicamente e 
simbolicamente uma fronteira entre aquele que fala e aquele que ouve 
e vê. Trata-se, portanto, de um posto de autoridade. Os apresentadores 
performam papéis, corporificando a voz do telejornal, seja enquanto 
“não eu”, quando buscam apagar suas condições de sujeito de modo 
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a representar um sujeito imparcial que fala em nome da emissora, ou 
enquanto “eu”, quando se esforçam para se colocar no discurso. No 
comando da bancada, além de corporificar o sujeito enunciador, sendo 
identificado como a representação primeira de um programa, o apresen-
tador agencia a deleção de vozes para os outros sujeitos do discurso. Tal 
função reforça esse lugar de direção de autoridade maior no processo 
comunicativo. Independentemente do tipo de representação construída 
para os apresentadores, evidencia-se a presença de um corpo assumida 
como voz suprema do discurso.

Bruno Latour (2012) argumenta que os mediadores, por seu turno, 
não podem ser contados como apenas um, eles podem valer por um,  
por nenhuma, por várias ou uma infinidade. O que entra neles nunca 
define exatamente o que sai; sua especificidade precisa ser levada em 
conta todas as vezes. Os mediadores traduzem, transformam, modi-
ficam o significado ou os elementos que supostamente veiculam. Um 
mediador, apesar de sua aparência simples, pode se revelar complexo e 
arrastar-nos em muitas direções que modificarão os relatos contraditó-
rios atribuídos a seu papel.  

O Jornal Nacional foi ao ar pela primeira vez às 19h45 do primeiro 
dia do mês de setembro no ano de 1969. Esse produto de comunicação 
foi lançado para competir com o Repórter Esso, da extinta TV Tupi, 
primeira emissora a colocar no ar na TV brasileira em 1950 um tele-
jornal. O JN era parte estratégica de um projeto que visava transformar a 
Rede Globo na primeira rede de televisão do Brasil. A proposta era gerar 
uma programação uniforme para todo país. Em pouco tempo se tornou 
campeão de audiência e maior destaque da programação jornalística da 
televisão brasileira. 

Hilton Gomes e Cid Moreira foram os primeiros profissionais 
responsáveis pela apresentação do telejornal. Em 1971, Hilton Gomes 
foi substituído por Ronaldo Rosas, que permaneceu na emissora apenas 
um ano. No lugar dele, em 1972, entrou Sérgio Chapelin, que, ao lado de 
Cid Moreira, formou a dupla apresentadores do JN até 1983. Em 1983, 
Sérgio Chapelin deixou a Globo temporariamente. O jornalista Celso 
Freitas então esteve ao lado de Cid Moreira no Jornal Nacional até 1989. 
Entre 1989 e 1996, Chapelin e Cid Moreira seguem novamente juntos 
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na empreitada da apresentação do Jornal Nacional. No dia primeiro de 
abril de 1996 Lillian Witte Fibe e William Bonner estreiam na bancada 
do telejornal substituindo Cid Moreira e Sérgio Chapelin. Essa estreia 
marca também a estreia da primeira âncora mulher fixa a frente do 
Jornal Nacional. “Até Lillian Witte Fibe fazer o Jornal Nacional, eu não 
achava que uma mulher podia estar naquela bancada. A partir dali, 
pensei: “Posso chegar lá” (BERNARDES, 2019, p. 73).

Em 1998 Lillian deixa o Jornal Nacional e Fátima Bernardes assume 
a apresentação, ao lado de William Bonner, cargo esse que ocupa até 
12/05/2011. Abaixo segue a declaração de Patrícia Poeta sobre o processo 
de contratação para apresentar o Jornal até 2014.

Em 2011, Carlos Henrique Schroder e Ali Kamel, na época diretor ge-
ral de Jornalismo e Esporte e diretor da Central Globo de Jornalismo, 
respectivamente, me chamaram para uma conversa. Fiquei sabendo 
então que Fátima Bernardes migraria para o Entretenimento, e eles 
tinham pensado no meu nome para substituí-la. Adorei, confesso que 
adorei. Demorou um tempo para eu entender: “Eu estou estou indo 
para o Jornal Nacional?”. Senti a responsabilidade, a pressão, assim 
que saí da sala. Depois avaliei a responsabilidade que teria. A Fátima 
Bernardes tinha ficado quase catorze anos na função! Decidi encarar 
a experiência como um aprendizado, assim como tinha encarado to-
das as minhas etapas na Globo, todas as oportunidades que tinha me 
dado. Foi tudo muito rápido. Bonner e eu fizemos um ou dois pilotos 
no sábado, cinco dias depois de eu saber que iria apresentar o JN. Na 
segunda, já estava na bancada, sendo apresentada ao público, ao lado 
de Fátima, que se despedia. Eu estrearia oficialmente no dia seguinte 
(POETA, 2019, p. 75).

Em novembro de 2014 Renata Vasconcellos assumiu oficialmente a 
bancada no Jornal Nacional, no lugar da Patrícia Poeta, que havia anun-
ciado em setembro que se dedicaria a outro projeto. Não era a primeira 
vez que Renata Vasconcellos apresentava o telejornal em questão, até 
porque em 2005 havia sido convidada para fazer o trabalho nos dias de 
folga da Fátima Bernardes e plantões e aceitou. 

Desde a estreia, o Jornal Nacional tem dois apresentadores fixos de 
segunda a sexta. Aos sábados, há espaço para outros profissionais. Nos 
anos 1970 e 1980, compuseram a bancada Heron Domingues, Marcos 
Hummel, Sérgio Roberto; Berto Filho, Carlos Campbelll, Eliakim 
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Araújo e Valéria Monteiro. A partir dos anos 1990, um número maior 
de jornalistas passou a fazer parte de um esquema de rodízio. “Passaram 
pelo posto: Alexandre Garcia, Renato Machado, Carla Vilhena, Carlos 
Tramontina, Márcio Gomes, Sandra Annenberg, Giuliana Morrone, 
Heraldo Pereira, Ana Paula Araújo, Maju Coutinho, entre outros”1.

As documentações insuficientes dificultam a reconstituição do anda-
mento da frequência de profissionais negros no telejornal. Mesmo assim, 
existem dados e testemunhos fragmentários e dispersos, que permitem 
traçar um quadro geral dessa realidade histórica. Esse quadro ainda é 
incerto e passível de muitas retificações, mas não deixa dúvida sobre 
os seguintes pontos: durante quase 15 anos o Jornal Nacional foi apre-
sentado por uma dupla de profissionais brancos do gênero masculino. 
Após quatorze anos e sete meses, de ir ao ar pela primeira vez, uma 
profissional branca do gênero feminino é contratada como apresenta-
dora fixa da atração jornalística. Durante 33 anos o Jornal Nacional foi 
apresentado somente por profissionais brancos. Durante 50 anos de sua 
trajetória no ar o JN não teve nenhum apresentador ou apresentadora 
a negro ou negra em sua equipe fixa. O primeiro profissional negro 
escalado como folguista, ou seja, para cobrir férias e eventuais folgas do 
jornalista fixo daquele cargo, foi selecionado no ano de 2002, o jornalista 
Heraldo Pereira2. Faltando sete meses para o Jornal Nacional completar 
50 anos, Maria Júlia Coutinho foi a primeira mulher negra escalada, 
também como folguista, para apresentar a edição do dia 16 de fevereiro 
de 2019.

Discriminação organizacional 

Em um mercado de trabalho esteticamente regido por um para-
digma branco, por mais difícil que seja manejar a ideia de uma identi-
dade cultural fundada em critérios de raça, Sodré (2015) defende que a 
clareza e a brancura da pele persistem no Brasil como marca simbólica 

1. Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/jornalismo/jornalismo-e-telejornais/
jornal-nacional/apresentadores/. Acesso em: 5 mar. de 2022.

2. Disponível em: https://memoriaglobo.globo.com/perfil/heraldo-pereira/. Acesso em: 5 
mar. de 2022.
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de uma superioridade imaginária. Sendo assim, são vários os lugares 
sintomáticos da descriminação, em geral disfarçados, mas às vezes 
bastante explícitos. A sociedade civil demonstra uma preocupação com 
a extrapolação do preconceito velado para o âmbito do racismo aberto. 
O que de fato parece chocar a consciência pública é a quebra do pacto 
social implícito de invisibilização dos mecanismos discriminatórios. 
Na realidade, a discriminação - muito frequente nas exigências de “boa 
aparência” pelo mercado de trabalho - em todas as suas formas é fenô-
meno constante e socialmente problemático. O profissional em que a 
aparência física reune o fenótipo negro - pele escura, cabelos crespos 
e outras características inerentes a esse grupo - tem uma espinhosa 
questão estética que vem acarretando desvantagens objetivas na luta 
pela inserção e melhores oportunidades de emprego. 

Talvez esteja aí a persistência da exclusão social dos jornalistas negros 
e das jornalistas negras no Jornal Nacional. Segundo Moreira (2017), 
esse quadro repetitivo em diversos espaços no mercado de trabalho 
levou pesquisadores a enfatizar a influência de alguns aspectos, dentre 
eles a discriminação organizacional. Aqueles que ocupam posições de 
comando ainda são motivados por preconceitos inconscientes, pois 
essas pessoas vivem em uma cultura que reproduz estereótipos nega-
tivos sobre minorias cotidianamente.  

Entretanto, Moreira (2017) atenta que as desvantagens sociais no 
mercado de trabalho não estão relacionadas unicamente com práticas 
discriminatórias. Elas também costumam decorrer das preferências 
por pessoas do mesmo grupo. Estereótipos sobre grupos minoritários 
permitem o desenvolvimento da crença que só pessoas do próprio grupo 
possuem características positivas, o que determina padrões de interação 
pessoal. O ponto mais relevante nessa discussão sobre discriminação 
organizacional é a prevalência de atitudes preconceituosas com pessoas 
que são comprometidas com ideais igualitários. Tal fato tem consequên-
cias significativas quando ela pertence a grupos majoritários, indivíduos 
que controlam o acesso a posições de trabalho. 

Um exemplo pertinente a esse capítulo é que Ali Kamel foi convi-
dado a assumir a direção executiva do Jornalismo da Globo, em 2001. 
Em 2009, tornou-se diretor da Central Globo de Jornalismo. A partir de 
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2013, assumiu a direção-geral de Jornalismo e Esportes, posteriormente, 
com a criação da Divisão de Esportes, como diretor-geral de Jorna-
lismo. O jornalista e cientista social Ali Kamel, é um homem branco que 
escreveu a obra “Não Somos Racistas - Uma reação aos que querem nos 
transformar numa nação bicolor” publicada pela editora Nova Fronteira 
em 2006.  Dentre os treze capítulos, há um intitulado como “Negros e 
Brancos no mercado de trabalho” e, nesse capítulo, o diretor afirma que 
as pesquisas costumam destacar que os negros ganham metade do que 
ganham os brancos, mas segundo o autor a falha é o fato das pesquisas 
não ponderarem que os negros por serem pobres tiveram uma educação 
pior e segundo o autor esse é o motivo, os negros estariam menos prepa-
rados que os brancos e em consequência teriam um salário menor. 

Para Kamel (2006) há muitos indícios que a discriminação por cor 
não atue no mercado de trabalho. Ele cita uma das reportagens sobre 
a pesquisa Ethos publicada no jornal O Globo, segundo o jornalista 
um funcionário de uma das empresas foi entrevistado e deu um teste-
munho eloquente de que nunca enfrentou racismo no emprego. Textu-
almente, eis o que ele disse: “Sempre que disputei uma vaga, fiquei com 
o emprego. Sou um bom profissional e, sem dúvida, um profissional de 
sorte”(KAMEL, 2006, p. 76).   

Kamel (2006) também afirma nesse capítulo que o mal deste país 
não é o racismo. “Ele existe aqui, como em todo lugar, mas, entre nós, 
nem de longe se transformou na marca da nossa identidade. Sempre nos 
orgulhamos do nosso ideal de nação, um país de miscigenados, em que 
o próprio conceito raça faz pouco sentido” (KAMEL, 2006, p. 78).  Ou 
seja, ele não leva em consideração fatores históricos que estruturaram 
relações sociais, econômicas e profissionais. Kamel elabora um discurso 
freyriano embasado no mito da democracia racial em que as discrepân-
cias de acesso entre negros e brancos se dá em razão da pobreza sem se 
quer questionar a origem de tal riqueza e pobreza. Ao citar o caso do 
funcionário, reforça a ideia de meritocracia. Entretanto, hooks (2019) 
evidencia que com muita frequência, em nossa sociedade, brancos pres-
supõem que eles podem saber tudo o que há para saber sobre pessoas 
negras apenas por ouvir a história de vida e as opiniões de uma única 
pessoa negra.
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O argumento de Kamel é embasado em um tipo de infalibilidade 
imediata e consequentemente de pouco valor que é o reducionismo 
econômico. Além de não possuir relevância teórica, tem implicações 
políticas ou eficácias práticas mínimas. Isso quer dizer que o econômico 
não exerce nenhum papel no desdobramento dessas relações? De forma 
alguma (HALL, 2018). “Mas sua função é criar um terreno mais favo-
rável à disseminação de certos modos de pensamento e certas formas 
de postular e resolver questões que envolvam todo o desenvolvimento 
subsequente da vida nacional” (HALL, 2018, p. 338). 

Os constantes processos de categorizacão dos indivíduos são meios 
pelos quais os conteúdos culturais são reproduzidos, fatores responsá-
veis pela preservação de diferentes formas de exclusão social que não 
estão associadas a intencionalidade. Moreira (2017), afirma que tais 
valores afetam a percepção das pessoas em diferentes situações, mas 
como o elemento da intencionalidade não está presente, a comprovação 
do mesmo torna-se difícil. A influência dos preconceitos implícitos não 
apenas motiva a discriminação, como também promove o favoritismo 
de pessoas por membros do mesmo grupo. Ainda segundo Moreira 
(2017), a desconfiança de provas estatísticas impede que padrões deci-
sórios baseados na raça e no gênero dos indivíduos possam constituir 
evidências de práticas excludentes. Moore (2007), afirma que a insen-
sibilidade é produto do racismo. Uma mesma pessoa, ou grupo, cuida-
doso com sua família e com outros fenotipicamente parecidos, pode 
angustiar-se diante da doença de seus animais de estimação, mas não 
desenvolver qualquer sentimento de comoção perante o terrível quadro 
da opressão racial. Em toda sua dimensão destrutiva essa opressão cons-
titui em vários tipos de descriminação contra negros. 

A discriminação organizacional reproduz no espaço de trabalho 
padrões de interação social existentes na esfera pública. Se relações assi-
métricas na esfera pública permitem que grupos majoritários controlem 
diferentes dimensões da vida social, elas atuam na esfera organizacional 
atribuindo poder de decisão a esses indivíduos, pela ação inconsciente 
de estereótipos, por experiências de pessoas que possuem certas quali-
dades identificadas com membros de grupos dominantes. Além desses 
fatores, a discriminação organizacional ocorre em função da construção 
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de uma cultura institucional que cria perfis profissionais ideais. Esses 
perfis são descritos de forma genérica, mas eles são frequentemente 
construídos a partir de características de grupos dominantes. Assim, 
se a cultura institucional identifica a assertividade como um requisito 
para o acesso a cargos de chefia, normas culturais que associam essas 
categorias com homens heterossexuais excluem mulheres em função da 
crença segundo a qual membros desse grupo não possuem essas carac-
terísticas. A construção dessa cultura institucional não aparece direta-
mente como um comportamento discriminatório, mas indiretamente 
afeta certas classes de pessoas. Todos podem potencialmente alcançar 
esses cargos, mas a operação de estereótipos inconscientes faz com que 
empregadores automaticamente escolham homens heterossexuais para 
exercer essas funções.  

Considerações Finais  

Conforme afirmamos na introdução, este capítulo analisa a estrutura 
racializada para pensar a questão do racismo articulado ao machismo 
no telejornalismo nacional, analisando os âncoras do Jornal Nacional 
em uma trajetória de cinquenta anos no ar na Rede Globo de televisão. 
Tal análise responde a múltiplas preocupações com a parcela negra 
feminina na sociedade brasileira. 

A mensagem de racismo institucional mais profunda no telejorna-
lismo brasileiro pode ser a ausência de pessoas negras nos ambientes 
profissionais não ser tida como uma perda real. Ao se autodenominar 
como universais as pessoas brancas não veem espaços brancos como 
racializadas. Não questionam e nem se sentem incomodados por não 
ter nenhuma pessoa negra como colega para dialogar, planejar, reportar, 
pesquisar, interagir durante sua carga horária mensal. Percorrer toda 
uma trajetória profissional em um país com uma diversidade racial tão 
alta sem estar lado a lado com uma corporeidade demarcada racial-
mente como negra e ainda sim não causar nenhum estranhamento a 
ponto de se promover uma mudança é muito sintomático. 

A subordinação racial de profissionais negras a profissionais brancos 
nos ambientes corporativos  é outra mensagem do racismo institu-
cional. Verger (2020) chama a atenção para o fato de que todos os dias, 
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milhares de mulheres negras “abrem” a cidade. Elas limpam os espaços 
de que o patriarcado e o capitalismo neoliberal precisam para funcionar. 
Elas desempenham um trabalho perigoso, mal pago e considerado não 
qualificado, inalam e utilizam produtos químicos tóxicos e empurram 
ou transportam cargas pesadas, tudo muito prejudicial à saúde delas.

No racismo e na apresentação do telejornal aqui analisado corpos 
negros são construídos como corpos impróprios, como corpos que 
estão “fora do lugar” e, por essa razão, corpos que não podem pertencer. 
“Corpos brancos, ao contrário, são construídos como próprios, são 
corpos que estão ‘no lugar’, ‘em casa’, corpos que sempre pertencem. Eles 
pertencem a todos os lugares: na Europa, na África, no norte, no sul, no 
leste, no oeste, no centro, bem como na periferia” (KILOMBA, 2019).

É possível notar, mesmo de forma involuntária, que há um assíduo 
esforço dos profissionais, do gênero masculino e brancos, que ocupam 
cargos de gestão hierarquicamente elevados em estruturar estratégias 
para manter a supremacia do grupo racial ao qual integra em seus 
ambientes de trabalho. Analisar a corporeidade dos/das profissionais 
que ocupam a bancada de um telejornal de alcance nacional durante 
50 anos proporciona uma reflexão crítica sobre a exclusão dos/das 
profissionais de comunicação negros e negras no mercado de trabalho. 
É entender como a exclusão da negritude funciona na prática. Verger 
(2020) pontua que não é possível medir até que ponto o racismo se espa-
lhou e se propagou na surdina, sem furor, por meio da naturalização da 
servidão racializada. Geralmente há uma hierarquia branca que decide 
quem vai trabalhar, em qual cargo e com qual salário. Não podemos 
ignorar a questão da corporeidade racial, pois ela tem sido determinante 
em quem é eleito para mediar, noticiar e falar sobre assuntos de interesse 
público. hooks (2019) alerta que  mais do que nunca, faz-se necessária 
uma crítica cultural que possa iluminar e enriquecer nossa compreensão 
da formação social da identidade negra, da comoditização da negritude. 

Considerar insignificante o fato de que profissionais por serem 
mulheres negras foram vítimas de uma opressão sexista e racista sem 
nenhuma possibilidade real de inserção em um ambiente profissional 
é apoiar por omissão a existência de uma hierarquia racial e a exclusão 
socioeconômica de cidadãs brasileiras baseada em seu gênero e em sua 
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raça. Há pesquisas que demonstram que pessoas negras foram discrimi-
nadas na contratação para cargos profissionais do fim da escravização 
até os dias atuais. Uma delas é de Moura (2019), o pesquisador concorda 
que o aparelho ideológico de dominação da sociedade escravista gerou 
um pensamento racista que não cessou com a assinatura da lei áurea, 
muito pelo contrário, perdura até hoje. “A estrutura da sociedade brasi-
leira, na passagem do trabalho escravo para o livre, permaneceu basica-
mente a mesma, os mecanismos de dominação, inclusive ideológicos, 
foram mantidos e aperfeiçoados” (MOURA, 2019, p. 46).
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Capítulo 16

O feminino e a telenovela: 
perfil das protagonistas de telenovelas 
das 21 horas de 2009 a 2019
Mariana Barbosa Gonçalves

Introdução

Os produtos da mídia (de entretenimento ou jornalísticos) fazem 
parte da construção do universo simbólico social, influenciando as 
nossas relações com o mundo e com os outros. Ou seja, apresentam 
modelos de como nos vemos inseridos no mundo e também como 
vemos os outros. Na mídia brasileira, a telenovela é um produto cultural 
estabelecido, ocupando espaço privilegiado no cotidiano social. As 
produções de ficção compõem a programação televisiva desde 1950, ano 
em que o meio foi inaugurado no país.

Tais narrativas ficcionais evoluíram tornando-se espaços possíveis 
para a visibilidade e representação de diversas identidades que compõem 
nossa sociedade. Desde a década de 1970, as produções brasileiras 
adotaram um estilo de narrativa “realista”, que pretende um diálogo com 
a vida cotidiana de seu público (HAMBURGER, 2005). Ao ocuparem 
esse espaço, esses produtos midiáticos são capazes de exprimir modelos 
que reforçam valores sociais que, junto a outros referenciais (como 
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Estado, religião, família e comunidade), integram a formação da consci-
ência do sujeito (MORIN, 1997).

Desse modo, quando inseridas na constituição do tecido social, as 
produções midiáticas – entre elas, as telenovelas – apresentam tipos 
sociais que se constituem como modelos na construção de identi-
dades. A proposta deste trabalho é, portanto, identificar quais os ideais 
de mulheres que são apresentados ao público – e contribuem para a 
formação de uma noção de feminilidade contemporânea. Para isso, 
partimos das protagonistas das telenovelas exibidas pela Rede Globo de 
Televisão1 no horário de 21 horas2, compreendidas entre os meses de 
setembro de 2009 e julho de 2019.

Mídia, cultura e representação

Ao estudar representações dentro das narrativas ficcionais televisivas, 
entendemos que tais produtos midiáticos, para além da sua populari-
dade e audiência, também são parte constitutiva na formação cultural 
da sociedade em que está inserido. Dessa forma, nossa análise se baseia 
na observação da relação entre a mídia e o tecido social. 

Os Estudos Culturais emergem em meados da década de 1950, na 
Inglaterra (HALL, 2003), lançando olhar sobre a relação entre a cultura 
e a sociedade. Nesse período, a crítica a respeito das ideias de uma 
“cultura de massas” e a reavaliação da “cultura comum” foram centrais 
nas obras de Raymond Williams, Richard Hoggart e E. P. Thompson 
(BARKER e BEEZER, 1994; HALL, 2003), que marcaram a fundação 
desse terreno de estudos interdisciplinares. Tais obras:

[n]ão apenas levaram a “cultura” a sério, como uma dimensão sem a 
qual as transformações históricas, passadas e presentes, simplesmente 
não poderiam ser pensadas de maneira adequada. Eram em si mes-
mos “culturais”, no sentido de Cultura e sociedade. Eles forçaram seus 

1. Emissora de maior audiência no Brasil e produtora de maior número de telenovelas, 
com horários fixos de transmissão. Os “nomes” das faixas de transmissão de telenovelas 
são baseados nos horários de transmissão: novela das 18 horas, 19 horas e 21 horas, além 
da telenovela juvenil “Malhação”, transmitida por volta das 17 horas.

2. Principal horário de teledramaturgia da Rede Globo de Televisão. A exibição ocorre de 
segunda a sábado, após o Jornal Nacional, mais importante telejornal da emissora.
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leitores a atentar para a tese de que, “concentradas na palavra ‘cultura’, 
existem questões diretamente propostas pelas grandes mudanças his-
tóricas que as modificações na indústria, na democracia e nas classes 
sociais representam de maneira própria e às quais a arte responde 
também, de forma semelhante (HALL, 2003, p. 133, grifo do autor). 

Ao partir desses pressupostos, a perspectiva dos Estudos Culturais 
compreende a cultura para além de uma concepção única e hierarqui-
zada, mas perpassada pelas práticas e relações sociais. Nesse sentido, 
segundo Hall (2003), a concepção de cultura “[n]ão consiste mais na 
soma de o ‘melhor que foi pensado e dito’, considerado como os ápices 
de uma civilização plenamente realizada” (HALL, 2003, p. 135), dessa 
forma, não estaria ligada a uma posição de privilégio entre os altos 
valores da civilização, mas a um processo social. Assim, a crítica a uma 
“cultura popular”, que compreende também uma “cultura massiva” e 
midiatizada, passa a ocupar um papel relevante no desenvolvimento 
desse pensamento.

Os estudos culturais compõem, hoje, uma tendência importante da 
crítica cultural que questiona o estabelecimento de hierarquias entre 
formas e práticas culturais, estabelecidas a partir de oposições como 
cultura “alta” ou “superior” e “baixa” ou “inferior”. Adotada essa pre-
missa, a investigação da “cultura popular” que assume uma postura 
crítica em relação àquela definição hierárquica de cultura, na contem-
poraneidade, suscita o remapeamento global do campo cultural, das 
práticas da vida cotidiana aos produtos culturais, incluindo, é claro, 
os processos sociais de toda produção cultural (ESCOSTEGUY, 2010, 
p. 19).

Esses estudos não tratam apenas de olhar para a cultura popular 
de maneira hierarquizante ou apenas celebrá-la, mas estabelecer uma 
observação sistemática para compreender seus significados políticos 
(BARKER e BEEZER, 1994). 

A análise da comunicação e dos produtos midiáticos populares – 
como filmes, música, séries, telenovelas, entre outros – ajuda a compre-
ender a sociedade contemporânea a essas produções, já que tais produtos 
tanto podem refletir preceitos sociais e também apresentar modelos de 
identidades a serem assimilados pelos sujeitos. 
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Da mesma maneira em que a mídia reproduz elementos do coti-
diano, ela é capaz de reforçar significados da vida e também reiterar 
valores que são constitutivos de uma sociedade e formação de identi-
dade (HAMBURGER, 2005; SACRAMENTO, 2008; SIMÕES; FRANÇA, 
2007). A televisão tem o poder, portanto, tanto de reforçar um senso de 
hegemonia como também trazer à tela – e ao debate público – identi-
dades e temáticas “desviantes” das normas sociais.

Assim, estamos inseridos dentro de um contexto cultural, parti-
lhando valores e símbolos que nos ajudam a decodificar a sociedade em 
que vivemos. Essa decodificação é feita a partir dos símbolos que inter-
pretamos, que são apresentados, entre outros atores sociais, pela mídia. 
Também é dessa maneira que se dá a concepção da nossa identidade. A 
representação é constitutiva nesse processo.

Ainda segundo Hall (2016): “representação é uma parte essencial do 
processo pelo qual os significados são produzidos e compartilhados entre 
os membros de uma cultura. Representar envolve o uso da linguagem de 
signos e imagens que significam ou representam objetos” (HALL, 2016, 
p. 31). Essa produção de sentido também ocorre na produção midiática 
e nos produtos culturais que consumimos. Investimos valor e signifi-
cado a esses objetos (HALL, 2016). A partir dessas representações, iden-
tificamos modelos, diferenças e também atribuímos valores ao que é 
transmitido. 

Tais representações também são constitutivas da noção de um ideal 
de feminilidade a ser seguido. O atravessamento entre gênero e mídia 
ocorre, tanto na representação de tipos socialmente “aceitos” e ideais de 
mulheres, como também reflete em uma pedagogia de gênero, na apren-
dizagem de uma performatividade do feminino. A temática de gênero e 
feminismo e a relação com os meios de comunicação também foi incor-
porada pela vertente britânica dos Estudos Culturais.

[A] expansão do olhar feminista, considerando o cruzamento entre 
media e a temática da mulher, vem produzindo uma crítica que exa-
mina a representação das mulheres nos meios, os gêneros considera-
dos femininos, as leituras femininas, a espectadora, sua constituição 
e suas práticas e a audiência feminina. Estes recortes são abordados 
a partir do estabelecimento de conexões entre modelos oriundos da 
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teoria do cinema, da literatura, da sociologia, da antropologia e da 
psicanálise (ESCOSTEGUY, 1998, p. 2).

Desde os anos 1970 o olhar feminista e a preocupação com temá-
ticas de gênero foram incorporados/associados aos Estudos Culturais 
(ESCOSTEGUY, 1998; HALL, 2003; RONSINI e SILVA, 2011). Essa 
nova visada inovou nos estudos de mídia que, até tal momento, “vinham 
sendo feitos onde apenas se valorizava programas noticiosos e de caráter 
político e público” (ESCOSTEGUY, 1998). Com isso, abriu caminhos 
para análises de produtos considerados “menores” da mídia (os gêneros 
considerados mais “femininos”, sejam as novelas, programas de entre-
tenimento dedicados às mulheres, etc.). Essa nova abordagem abriu 
espaço para investigações que desviavam de uma centralidade de classe 
social, mas também atentasse à questão de gênero e das conexões entre 
o público e o privado e a construção da identidade.

As novelas das 21

Em 1950, era realizada a primeira transmissão televisiva no Brasil. 
Em 18 de setembro daquele ano, a TV Tupi foi oficialmente inaugurada 
e, pouco mais de dois meses depois, a primeira ficção era transmitida 
pela, então, nova mídia. A Vida Por um Fio, de Cassiano Gabus Mendes, 
ia ao ar em 27 de novembro de 1950. Já a primeira telenovela, Sua Vida 
Me Pertence, de Walter Forster, foi transmitida em dezembro de 1951 
(ALENCAR, 2005). 

Mais de 70 anos após a primeira ficção televisiva, a telenovela é um 
dos principais produtos midiáticos brasileiros. As tramas, tradicional-
mente, duram meses. As telenovelas das 21 horas (ou “novela das nove”) 
transmitidas pela Rede Globo, por exemplo, se estendem por oito meses, 
em média, indo ao ar de segunda a sábado. Esse é o principal horário de 
transmissão de telenovelas da emissora. 

A Rede Globo é a principal emissora e produtora de telenovelas no 
Brasil. Desde 1968, a emissora passou a introduzir um projeto de progra-
mação com a padronização dos produtos transmitidos em seu horário 
nobre. A estratégia era, com a fixação de horários e características de 
seus produtos, criar no público o hábito de assistir sua programação e 
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consolidar a audiência (BORELLI, 2005; SOUZA, 2004). Assim, algumas 
características já são esperadas em torno de uma telenovela das 21 horas 
que se diferenciam dos outros horários: uma duração maior, tanto do 
tempo de capítulo como os meses em que se prorroga o enredo, uma 
restrição de classificação etária, a possibilidade de discussões mais apro-
fundadas em temas mais densos e tabus para a sociedade, etc. O que não 
significa apenas a reprodução contínua de uma mesma história, já que 
as tramas se renovam a cada título, de acordo com as características de 
seus autores, direção, produção e também o contexto histórico nacional 
em que são transmitidas.

Por volta de 1970, as narrativas passaram a retratar o dia a dia do 
brasileiro. Considerada uma “virada estilística” (HAMBURGER, 2005; 
SACRAMENTO, 2008), as telenovelas nacionais se afastavam de sua 
base melodramática, herdada das radionovelas e das produções impor-
tadas, e se aproximavam da representação de um Brasil moderno. Nessa 
novela-crônica do cotidiano, se destacava a reprodução da vida no Rio 
de Janeiro e em São Paulo, mostrada como ideal de um Brasil moderno. 

Certos perfis brasileiros também foram privilegiados como ideais 
ao longo desse tempo. Historicamente, a sociedade brasileira se estru-
turou em um sistema elitista, a partir de uma hegemonia baseada no 
masculino, branco, cristão e heterossexual. A forma como as diferentes 
camadas sociais são retratadas também refletem a manutenção de uma 
norma. A simples representação de outros perfis (em número inferior 
de personagens e tempo de tela) sem a devida problematização de sua 
diversidade, além de não subverter tal norma, pode contribuir para que 
perpetue. 

A representação da mulher também segue um modelo feminino 
hegemônico. Uma gama de mulheres é apresentada a cada nova trama, 
de classes sociais, raças, profissões, orientações sexuais diferentes. “Há 
diversas (e contraditórias) maneiras de se retratar a mulher, contudo 
algumas formas são culturalmente mais legítimas do que outras” 
(RONSINI; SILVA, 2011, p. 5). Ou seja, dentre os diversos perfis de 
mulheres representados, alguns seriam “mais dignos” e mais “bem 
vistos” socialmente, em detrimento de outros. Uma representação hege-
mônica de certos perfis no protagonismo das tramas nos indicam quais 
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valores associados ao feminino são mais valorizados coletivamente no 
Brasil.

As protagonistas da última década

Entre setembro de 2009 e julho de 2019 foram exibidas 18 telenovelas 
no horário das 21 horas na Rede Globo de Televisão3. Essas produções 
somaram 23 protagonistas, já que as tramas de Fina Estampa, Babilônia 
e A Força do Querer tiveram mais de uma personagem assumindo o 
posto de protagonistas.

Algumas características aproximam essas personagens, possibili-
tando observarmos alguns padrões que se mantêm ao longo do período 
de quase dez anos. Nesta análise, relacionamos as protagonistas a partir 
das categorias: localidade; amor; classe social; raça e família.

Localidade

A maior parte das narrativas transmitidas no horário das 21 horas 
retratava o cotidiano das principais metrópoles brasileiras: Rio de 
Janeiro e São Paulo. Das 18 produções, dez eram ambientadas em sua 
principal fase no Rio de Janeiro; três em São Paulo e uma em uma 
cidade fictícia da Região Metropolitana da capital paulista. Apenas 
quatro tramas fogem do eixo Rio-São Paulo: Velho Chico, que se passa 
na fictícia Grotas do São Francisco; O Outro Lado do Paraíso, na região 
do Jalapão, no Tocantins; Segundo Sol, em Salvador; O Sétimo Guardião, 
na fictícia Serro Azul. 

Se, no período da “virada estilística” da telenovela brasileira, prio-
rizou-se a reprodução de tramas nessas duas cidades, exibidas para os 
telespectadores como “retratos” de um Brasil que se modernizava e 

3. Viver a Vida (14/09/2009 a 14/05/2010); Passione (17/05/2010 a 14/01/2011); Insensato 
Coração (17/01/2011 a 19/08/2011); Fina Estampa (22/08/2011 a 23/03/2012); Avenida 
Brasil (26/03/2012 a 19/10/2012); Salve Jorge (22/10/2012 a 17/05/2013); Amor à Vida 
(20/05/2013 a 31/01/2014 ); Em Família (03/02/2014 – 18/07/2014); Império (21/07/2014 
– 13/03/2015); Babilônia (16/03/2015 a 28/08/2015); A Regra do Jogo (31/08/2015 a 
11/03/2016); Velho Chico (14/03/2016 – 30/09/2016); A Lei do Amor (03/10/2016 a 
31/03/2017); A Força do Querer (03/04/2017 a 20/10/2017); O Outro Lado do Paraíso 
(23/10/2017 a 11/05/2018); Segundo Sol (14/05/2018 a 10/11/2018); O Sétimo Guardião 
(12/11/2018 a 18/05/2019) e A Dona do Pedaço (20/05/2019 – atual).
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urbanizava, tal tendência não foi abandonada na última década. O fato 
de retratar as duas capitais como símbolo de um país já exclui dessa 
representação incontáveis povos, cotidianos e realidades de brasileiros 
que não cabem no eixo Rio-São Paulo.

Ainda que, a partir dos conflitos apresentados pelas telenovelas, seja 
possível uma identificação com o público (seja por um amor que precisa 
enfrentar barreiras para enfim se realizar, a vivência da maternidade, a 
maneira dessas mulheres se posicionarem socialmente), o processo de 
“se ver” nas telas não é imediato. Isso porque o cotidiano apresentado 
se refere ao cotidiano privilegiado nas narrativas, sendo a vida de certas 
mulheres, de determinadas classes econômicas em localidades bastante 
específicas. Em algumas dessas tramas, trouxeram certos contextos 
apresentados em outras cidades brasileiras, como Florianópolis, locação 
para parte da primeira fase de Insensato Coração; ou Belém e Parazinho, 
cidade fictícia do interior do Pará, nas primeiras cenas de A Força do 
Querer; e até outros países. No entanto, apenas serviram de fundo para 
a introdução das personagens, não apresentando uma rotina de tais 
cidades.

As tramas transmitidas na última década retratam a vida de mulheres 
que vivem em contextos urbanos, concentradas em duas cidades 
(embora sejam, economicamente, as principais cidades brasileiras), 
excluindo realidades múltiplas de um país que soma 5.570 municípios e 
possui uma população estimada de 210.150.000 pessoas, de acordo com 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Classe social

De maneira semelhante, as tramas exibidas ao longo da década 
observada também focaram em dramas vividos por mulheres de classes 
média e alta. A maioria das mulheres representadas trabalham (apenas 
Tereza Cristina, de Fina Estampa, vive de renda herdada da família). Das 
23 protagonistas, 16 já eram ou passaram a ter um padrão de vida alto 
com o desenvolver da trama. 

Quatro dessas mulheres vivem cotidianos que retratam realidades de 
favelas do Rio de Janeiro. São elas: Morena, Salve Jorge; Bibi, A Força do 
Querer; Regina, Babilônia; Tóia, A Regra do Jogo.
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O recurso da narrativa de ascensão social é utilizado em várias das 
tramas exibidas. Tal mobilidade social ocorre, nesses casos, pela desco-
berta de parentesco ou recebimento de uma herança de outra pessoa 
rica (Cristina, Império; Clara, O Outro Lado do Paraíso; Tóia, A Regra 
do Jogo), casamento (Ritinha, A Força do Querer), pelo reconhecimento 
de um trabalho árduo ou talento (Helô, A Lei do Amor; Luzia, Segundo 
Sol; Maria da Paz, A Dona do Pedaço) e até por prêmio de loteria, como 
no caso de Griselda, em Fina Estampa. Comum a esse tipo de narrativa, 
associada à ascensão social, há a rejeição dessas mulheres por outros 
membros das classes às quais passam a frequentar. O conflito de classes 
e os insultos baseados em suas origens estão presentes na trajetória de 
tais personagens, como marcações de uma origem humilde.

Raça

Outra representação dominante entre as protagonistas das tramas 
observadas é a de mulheres brancas. Se, no Brasil, a maior parte da popu-
lação é autodeclarada preta ou parda (em 2016, a população brasileira 
era formada por 46,7% de pardos, 8,2% de pretos e 44,2% de brancos, 
de acordo com o IBGE), essa distribuição se inverte entre as protago-
nistas das telenovelas das 21 horas. Dentre as 23 mulheres, apenas oito 
não eram brancas. Ou seja, menos da metade das vidas retratadas como 
detentoras de tramas dignas de conduzir o enredo principal de uma tele-
novela são de mulheres que não estão inseridas em um padrão branco 
hegemônico. 

A personagem Helena, interpretada por Taís Araújo em Viver a 
Vida, foi anunciada com pompa por ser a “primeira Helena negra”. 
No entanto, o desenvolvimento do papel pelo autor e a interpretação 
da personagem foi alvo de críticas. Helena acabou perdendo espaço na 
trama. Taís Araújo relembrou a situação em uma entrevista à revista 
Marie Claire, afirmando que acabou frustrada com a personagem que 
ela mesma considera ter sido fraca dramaturgicamente:

Não chegou a ser um trauma, mas é uma puta frustração. Era a pri-
meira Helena negra das novelas e ela tinha que ser um arraso. Mas, 
dramaturgicamente, era fraca, sem conflitos, tinha a vida ganha. Se eu 
tivesse forças, teria a transformado numa vilã. Mas estava tão abalada 
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com as críticas, tão frágil, que não tinha forças para pensar. Entrei de 
cabeça na tristeza e lá fiquei por uns dois anos (CARUSO, 2017).

A Helena de Taís Araújo também foi uma das únicas personagens que 
não são brancas que já iniciou a trama integrando uma classe social alta 
e sendo considerada uma mulher de sucesso em sua profissão (modelo). 
Terê, vivida por Camila Pitanga em Velho Chico, era filha do coronel 
Afrânio e administrava a empresa de exportação da família (apesar de 
filha de um coronel, sua origem materna também é de uma mulher 
humilde, que só se casou com Afrânio porque o homem foi obrigado 
pelo pai da mulher, após “ir para a cama com ela”). As outras mulheres 
são equivalentes às apresentadas anteriormente que viviam em favelas. 
Além de Ritinha, A Força do Querer (que também vive um tempo na 
mesma favela em que Bibi Perigosa), e Maria da Paz, A Dona do Pedaço, 
que também têm origem em municípios fictícios pobres do interior 
do Brasil (Parazinho, no Pará, e Rio Vermelho, no Espírito Santo), que 
buscam mudar de vida nas metrópoles.

Família 

As telenovelas brasileiras e, no caso desta análise, as novelas das 21h, 
foram estruturadas e firmadas na programação televisiva a partir da 
década de 1970. De lá para cá, são marcadas, historicamente, a segunda, 
terceira e quarta ondas do feminismo. Entre as principais pautas do 
movimento está o questionamento do patriarcalismo, uma das estru-
turas em que as sociedades contemporâneas estão assentadas. A família 
patriarcal, um dos símbolos dessa estrutura, também passou a ser ques-
tionada ao longo desse período. 

No entanto, na última década, priorizou-se entre os papéis princi-
pais femininos perfis de relacionamentos que convergiam à estrutura 
familiar típica. Os principais conflitos vividos por essas personagens 
estavam relacionados a esses tipos de relacionamentos – sejam eles a 
luta por um amor monogâmico e heteronormativo ou confrontos asso-
ciados à maternidade. Mesmo aquelas que atravessavam outros tipos 
de obstáculos em sua narrativa, a apresentação do chamado “final feliz” 
envolvia a formação de um relacionamento heterossexual e, por vezes, 
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uma gravidez ou filhos pequenos. O que sugere que, após enfrentar as 
diversas batalhas, mesmo com conquistas profissionais e pessoais, a 
felicidade de fato dessas mulheres apenas se consolidaria caso conse-
guissem também se inserir dentro desse modelo.

O “amor de mãe” como uma característica inerente à mulher e acima 
de qualquer outro é valorizado nas tramas, ainda que em situações em 
que as mulheres não estavam exercendo, de fato, uma maternidade 
baseada nos cuidados com os filhos. Das 23 protagonistas, cinco foram 
afastadas em algum momento (por meses e até anos) de seus filhos (Bete 
Gouveia, Passione; Morena, Salve Jorge; Ritinha, A Força do Querer; 
Clara, O Outro Lado do Paraíso; Luzia, Segundo Sol), que foram cuidados 
por outras pessoas, mas se assemelhavam pelo mote de querer reunir-
-se com sua prole. Mesmo quando tal separação ocorreu por decisão da 
mãe ou perdurou por anos, o amor de mãe e a capacidade de se sacrificar 
pelos filhos não foi colocada em dúvida pelas narrativas. Apresentada 
como antagonista, Beatriz (Babilônia) também tem destacado o fato de 
não ser “nada maternal” (como ressaltado na descrição das personagens 
da telenovela na página dedicada à trama no site da emissora). A mulher 
é empresária de sucesso, mas é uma protagonista com traços de vilania, 
capaz de matar, roubar e ter relacionamentos extraconjugais, comporta-
mentos considerados condenáveis pela sociedade. Apesar de ter criado 
o filho do marido, é negada a essa mulher a capacidade de “amar” como 
mãe.

Terminar uma trama sem um par heterossexual também é exceção 
ao longo da última década. No universo avaliado, apenas cinco fecham 
a narrativa sem a consolidação de um relacionamento amoroso. Inês 
e Beatriz, de Babilônia, ambas “protagonistas vilãs”, morrem em um 
acidente – final recorrente a papéis de vilões que devem “pagar” pelas 
maldades cometidas ao longo da trama. Bete Gouveia, interpretada 
por Fernanda Montenegro, em Passione, perde o marido ao longo da 
trama, mas seu final feliz é celebrado ao lado de uma família nume-
rosa. Uma personagem idosa em que a sexualidade e a motivação de um 
amor romântico “podem” ser anuladas em troca da posição de matriarca 
amorosa. 
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Fogem à regra de fato as personagens Ritinha, em A Força do Querer, 
e Luz, de O Sétimo Guardião. Ambas tiveram relacionamentos heteros-
sexuais ao longo de toda a trama e, ao chegar ao fim da narrativa, os 
autores teriam a possibilidade de escolher entre duas possibilidades de 
galãs para encerrarem as histórias. No entanto, nesses casos, as mulheres 
jovens optaram por seguir uma profissão dos sonhos ao casamento. 
Ritinha desembarcou nos Estados Unidos e finalmente ganhou fama 
como Sereia. Apesar de deixar para trás os dois pais de seu filho, leva o 
rebento para viver consigo, como se espera de uma “boa mãe”. O rompi-
mento com a estrutura de um relacionamento heterossexual monogâ-
mico é verbalizado pela personagem. Ritinha garante que ama os dois 
homens com quem se relacionou (Rui e Zeca), mas o seu amor próprio é 
ainda maior: “Eu gosto de vocês dois, mas eu gosto mais de mim!”. 

Já Luz, após se envolver com o grupo que protegia a fonte milagrosa 
da trama e um sítio arqueológico descoberto embaixo da cidade, se inte-
ressa pela arqueologia e cai na estrada para profissionalizar-se. Luz é a 
única que fecha sua trajetória sem um homem ou filhos ao lado. 

Considerações finais

Apesar de ser apresentada ao público como uma representação de 
uma realidade brasileira, a telenovela nacional pode ser considerada um 
produto midiático, inserida em um campo de disputas de representa-
ções e formação de um imaginário simbólico social. Tal qual a estrutura 
da sociedade brasileira, baseada em um sistema elitista (que favorece 
identidades alinhadas a padrões hegemônicos de raça, credo e sexuali-
dade), as tramas valorizavam perfis ideais de mulheres que não fugiam 
a essa hegemonia. 

Alguns padrões foram comuns a todas as protagonistas. A heteros-
sexualidade e a conformação de uma performatividade de gênero asso-
ciada ao feminino é a regra em todos os papéis (o mais destoante é o 
papel de Griselda, em Fina Estampa, que possui uma profissão de faz-
-tudo, ou marida de aluguel, associada ao gênero masculino, mas que, 
após ganhar na loteria, também passa por uma transformação e adequa 
roupas e modos a seu novo status social, também conquistando um rela-
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cionamento heterossexual). Nenhuma das personagens apresenta inte-
resse afetivo direcionado a outras mulheres.

O exercício da maternidade também é uma característica dessas 
mulheres. A conformação de uma estrutura familiar patriarcal, formada 
por pai, mãe e filhos, como símbolo de felicidade para essas mulheres é 
utilizada pela maioria dos autores das tramas da última década.

O padrão de beleza também pode ser observado nessas mulheres. As 
protagonistas foram representadas por atrizes socialmente consideradas 
referência de beleza para os brasileiros, capazes de despertar o interesse 
amoroso e sexual nos galãs. São, em sua maioria, mulheres jovens, com 
corpos magros. As mais velhas não fogem também de um padrão de 
beleza branco, com traços europeus e corpos magros que são vistos 
como elegantes. 

Também há o predomínio geográfico, classista e de raça, dando 
ênfase a mulheres brancas, de classe média ou alta e moradoras do Rio 
de Janeiro e São Paulo, o que exclui da representação vivências de outras 
realidades brasileiras. A “crônica de um Brasil moderno” se resume a 
uma crônica do eixo Rio-São Paulo com poder de compra.

No jogo das narrativas televisivas, a predominância de certos perfis 
pode ser considerada reveladora de um reforço a uma norma social já 
estabelecida previamente. Ainda que haja exceções a essas regras sociais, 
o fato de existirem casos pontuais em um grupo de 23 mulheres, cujas 
trajetórias são apresentadas ao público quase diariamente ao longo da 
última década, só reforça que há uma norma simbólica que é assimilada 
pelo público como a representação de um ideal de feminino, de família 
e de realização pessoal a ser almejada por essas mulheres. 
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Capítulo 17

Cineclube de mulheres: movimento sem 
teto e movimento feminista
Iara Helena Magalhães

Introdução

Um dos objetivos de nossa pesquisa de doutoramento é a imple-
mentação do Projeto Cineclube Itinerante, com mulheres de seis assen-
tamentos na cidade de Uberlândia-MG. Criado o cineclube, o passo 
seguinte, juntamente com as mulheres que o fundaram, é iniciar o 
processo curatorial, definir a programação e a exibição dos filmes pelas 
comunidades sem teto. 

O surgimento de um cineclube na periferia da cidade é, por si só, um 
acontecimento inédito, sobretudo por ser organizado por uma equipe de 
mulheres sem teto, dispostas a uma atividade cineclubista regular, que 
aciona preferências estéticas, opções políticas e situações específicas da 
luta e da lida na comunidade. “Ver juntas”– eis o mundo possível.  

Passamos a descrever os encontros articulando teorias e práticas 
feministas com a criação de um cineclube de mulheres sem teto, primei-
ramente pela constatação de que as mulheres são centrais na vida dessas 
comunidades, assumindo posição de liderança nas lutas e lidas coti-
dianas; em segundo lugar, para estabelecer, ainda que inicialmente, um 
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diálogo entre três textos teóricos no intuito de refletir sobre o encontro 
do movimento feminista com a noção de pós-colonialismo; e, em 
terceiro lugar, pelo fato de que a prática do cinema se encontra com as 
mulheres, com os assentamentos e com os textos, na experiência de criar 
outros mundos possíveis.

É deste contexto e perspectiva que parte a discussão sobre algumas 
teorias e críticas feministas, desenvolvida a partir dos textos Feminismo 
subalterno, de Luciana Maria de Aragão Ballestrin; Pode o subalterno 
falar?, de Gayatri Chakravorty Spivak; Idade, raça e gênero: mulheres 
redefinindo a diferença, de Audre Geraldine Lorde, e do relato de uma 
conversa com  a assentada Gisele Guimarães Santos. 

Da leitura dos textos científicos e da transcrição da fala das mulheres, 
destacamos quatro frases. Ballestrin (2017, p. XX): “Ambos movimentos 
(feminismo e pós-colonialismo)  problematizaram as ideias dominantes 
de história e representação, pois a cultura é um campo de conflito entre 
opressores e oprimidos, no qual a linguagem pode ser uma ferramenta 
de dominação”; Spivak (escrito em 1988 e publicado no Brasil pela 
primeira vez em 2010, p. XX): “O sujeito subalterno não pode ocupar 
uma categoria monolítica e indiferenciada, pois esse sujeito é irreduti-
velmente heterogêneo”;  Lorde (escrito em 1984 e publicado no Brasil 
em 2019, p. XX): “Pois, enquanto qualquer diferença entre nós significar 
que uma de nós tem de ser inferior, então o reconhecimento de qual-
quer diferença deve ser carregado de culpa”; Gisele (reproduzindo a fala 
do ex-patrão, durante conversa com a pesquisadora em 2019): “Você 
é muito educada, sabe conversar com as pessoas, muito atenciosa pra 
conversar, pra atender, você é muito bonita, mas o problema é que você 
é preta.” 

Essas frases e suas autoras nos mobilizaram a redigir este capítulo, 
uma experiência destemida, uma tentativa audaciosa até, para fazer 
surgir a vida dos textos no encontro com a vida deste texto. 

O feminismo e as lutas decoloniais 

No artigo intitulado “Feminismos subalternos”, a professora Luciana 
Ballestrin (2017) desenvolve um quadro dos múltiplos feminismos 
pós-1980, no encontro do feminismo com a noção de pós-colonialismo. 
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O termo pós-colonialismo tem, segundo a pesquisadora, dois entendi-
mentos:

O primeiro diz respeito ao tempo histórico posterior aos processos 
de descolonização do chamado “terceiro mundo”, a partir da metade 
do século XX. Temporalmente, tal ideia refere-se, portanto, à inde-
pendência, libertação e emancipação das sociedades exploradas pelo 
imperialismo e neocolonialismo – especialmente nos continentes 
asiático e africano. A outra utilização do termo se refere a um con-
junto de contribuições teóricas oriundas principalmente dos estudos 
literários e culturais, que a partir dos anos 1980 ganharam evidência 
em algumas universidades dos Estados Unidos e da Inglaterra (BAL-
LESTRIN, 2013, p. 90).

Ballestrin demarca, nos anos 1980, uma série de transformações na 
vida das mulheres que viviam sob as amarras do colonialismo, de modo 
que o debate feminista vai assumindo o caráter geopolítico, de agência, 
de libertação, de emancipação e de autonomia. Entre as transformações 
aconteceu o que ela denomina de “geopolitização do debate feminista, 
inaugurado pela ideia de um feminismo terceiro-mundista e pós-colo-
nial e que, atualmente, pode ser observado na tentativa de projetar um 
feminismo do sul e decolonial” (BALLESTRIN, 2017, p. 1036).

A autora propõe o termo “feminismos subalternos” para agregar uma 
miríade de movimentos feministas surgidos a partir de então: femi-
nismo pós-colonial, feminismo terceiro-mundista, feminismo negro, 
feminismo indígena, feminismo comunitário, feminismo mestiço, femi-
nismo latino-americano, feminismo africano, feminismo islâmico, femi-
nismo do Sul, feminismo decolonial, feminismo fronteiriço, feminismo 
transcultural etc. 

A diversificação e ampliação das correntes feministas se elaboraram 
a partir das inúmeras relações, de cruzamentos, de intersecções entre as 
duas correntes de pensamento: feminismo e pós-colonialismo. Como 
num prisma, as teorias e as práticas foram se constituindo para além 
de caracterizações geopolíticas, como as étnico-raciais e as culturais, 
embora todas questionem o caráter “colonial do discurso feminista 
ocidental”.
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Ballestrin limita-se, no artigo, a analisar mais “teoricamente” esse 
encontro (trata-se do encontro entre feminismo e pós colonialismo, e 
vice-versa) que, segundo ela, abre-se para novas agendas dentro do campo 
do feminismo. O feminismo e o pós-colonialismo são dois campos que 
possuem trajetórias autônomas, se encontraram, se cruzaram, ficaram 
unidos e se separaram de diferentes maneiras, entretanto a crítica femi-
nista e a pós-colonial carregam preocupações dos movimentos histó-
ricos que as estruturam. “Ambos movimentos problematizaram as ideias 
dominantes de história e representação, pois a cultura é um campo de 
conflito entre opressores e oprimidos, no qual a linguagem pode ser uma 
ferramenta de dominação” (BALLESTRIN, 2017, p. 1037, grifo nosso).

Esta afirmação reúne e expande o tempo do pensamento, do pensa-
mento sobre o cinema nos assentamentos, que tratará de não barrar o 
próprio pensamento. É sobre a experiência transgressora das mulheres, 
convidadas a ver juntas, a programar exibições itinerantes pela comuni-
dade dos sem teto, para ver juntas e conversar sobre as relações e experi-
ências vivenciadas nos assentamentos. Estamos na intersecção do movi-
mento social com o movimento feminista e a pós-colonialidade.

Voltamos a Ballestrini, sobre o encontro entre o feminismo e a pós 
colonialidade:

Ambas epistemologias abalaram muitos pilares das ciências humanas 
e do seu próprio pensamento crítico. Os campos do conhecimento 
e da literatura são terrenos férteis para as análises feministas e pós-
-coloniais preocupadas com a invisibilidade, o silenciamento e a su-
balternidade dos sujeitos produzidos pelo patriarcado e pelo colonia-
lismo. Não por acaso, é a mulher colonizada o sujeito subalterno “por 
excelência” que marcou o paradigmático encontro entre feminismo e 
pós-colonialismo, no provocativo e crítico ensaio de Gayatri Spivak, 
de 1988 (BALLESTRIN, 2017, p. 1037).

A menção ao ensaio crítico de Gayatri Spivak tensiona e provoca 
um outro movimento, e partimos para o seu estudo. O texto intitula-se 
Os subalternos podem falar?. Spivak é um dos nomes mais relevantes 
da crítica cultural contemporânea, realiza uma produção de crítica de 
base marxista, pós-estruturalista, como esclarece a tradutora do ensaio 
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(publicado como livro pela Editora da UFMG em 2010) e autora do 
prefácio, Profª Drª Sandra Regina Goulart Almeida:

Embora tenha se tornado conhecida primeiramente como a tradutora 
de Derrida e por seu trabalho de desconstrução, hoje, Spivak transita 
por várias áreas do conhecimento. Sua crítica, de base marxista, pós-
-estruturalista e marcadamente desconstrucionista, frequentemente 
se alia a posturas teóricas que abordam o feminismo contemporâneo, 
o pós-colonialismo e, mais recentemente, as teorias do multicultura-
lismo e globalização (ALMEIDA, 2010, p. 11).

O nosso encontro com Spivak se dá de forma arrebatadora, porque 
ela nos atravessa expondo um dos argumentos mais devastadores dos 
estudos pós-coloniais: o subalterno, como tal, pode falar? Ela afirma 
que esse sujeito subalterno não pode ocupar uma categoria monolítica e 
indiferenciada, pois esse sujeito é irredutivelmente heterogêneo. 

O sujeito subalterno de Spivak está implicado num estudo micropo-
lítico, nos assentamentos em todas as suas linhas, está implicado numa 
experiência mediadora das imagens no corpo, na estética e na política. 
Está implicado em um projeto e em uma proposta política de imagem 
e de produção de pensamento sobre a imagem, em encontros nos quais 
“ver juntas” se constitui como experiência de subjetivação e potência 
política.

A provocação de Spivak continua quando ela problematiza o termo 
subalterno, dizendo que ele não pode ser usado para se referir a todo 
e qualquer sujeito marginalizado. Para ela, o termo deve ser resgatado 
retomando o significado que Gramsci lhe atribui ao se referir ao “prole-
tariado”, ou seja, àquele cuja voz não pode ser ouvida. O termo subal-
terno compreende “as camadas mais baixas da sociedade constituídas 
pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação 
política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no 
estrato social dominante” (SPIVAK apud ALMEIDA, 2010, p. 13).

Spivak questiona a posição do intelectual pós-colonial, deixando 
explícito que nenhum ato de resistência pode ocorrer em nome do 
subalterno sem que esse ato seja parte do discurso hegemônico.  Ela 
argumenta que fazer isso é “reproduzir as estruturas de poder e opressão, 
mantendo o subalterno silenciado, sem lhe oferecer uma posição, um 
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espaço de onde possa falar e, principalmente, no qual possa ser ouvido” 
(SPIVAK apud ALMEIDA, 2010, p. 14).

A autora lança mão do termo “representação”, distinguindo dois 
sentidos da palavra, segundo seus significados em alemão: Vertretung 
– ato de assumir o lugar do outro politicamente falando, e Darstellung 
– uma visão estética que prefigura o ato de performar ou encenar. Ou, 
ainda, falar-por ou re-presentar, e nos dois casos a representação é um 
ato de fala em que há a pressuposição entre um falante e um ouvinte. 

A autora argumenta ainda que o processo de fala se caracteriza por 
uma posição discursiva, uma transação entre falante e ouvinte e, nes-
se sentido, conclui afirmando que esse espaço dialógico de interação 
não se concretiza jamais para o sujeito subalterno que, desinvestido 
de qualquer forma de agenciamento, de fato, não pode falar. [...] Da 
mesma forma, o processo de autorrepresentação do sujeito subalter-
no também não se efetua, pois o ato de ser ouvido não ocorre (AL-
MEIDA, 2010, p. 15-16).

Segundo Spivak, a tarefa do intelectual pós-colonial deve ser a de 
criar espaços por meio dos quais o sujeito subalterno possa falar, para 
que, quando ele ou ela o faça, seja para ser ouvido(a). Para a autora, não 
se pode falar pelo subalterno, mas pode-se trabalhar “contra” a subal-
ternidade, criando espaços nos quais o subalterno possa se articular e, 
como consequência, possa também ser ouvido. 

Se o sujeito subalterno é obliterado, imagine o sujeito subalterno 
feminino. A invisibilidade, o silenciamento e a subalternidade das 
mulheres, produzidos pelo patriarcado e pelo colonialismo, são para-
digmáticos no pensamento da autora: 

Ao refletir sobre a história das mulheres indianas e da imolação das 
viúvas, Spivak aborda o lugar intrincado e inquietante ocupado pe-
las mulheres no contexto pós-colonial. E mais, ao relatar a história 
de uma jovem indiana que não pode se autorrepresentar e, logo, não 
pode “falar” fora do contexto patriarcal e pós-colonial, Spivak exem-
plifica seu argumento de que o subalterno, nesse caso em especial, a 
mulher como subalterna, não pode falar e quando tenta fazê-lo não 
encontra os meios para se fazer ouvir. É, principalmente, à mulher 
intelectual que seu apelo final se dirige – a ela caberá a tarefa de criar 
espaços e condições de autorrepresentação e de questionar os limites 
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da representação, bem como seu próprio lugar de enunciação e sua 
cumplicidade no trabalho intelectual (ALMEIDA, 2010, p. 15).

Pode o subalterno falar? é um texto provocador neste capítulo, 
porque, ao promover o encontro entre a crítica feminista e os estudos 
pós-coloniais, também questiona o nosso trabalho como pesquisadora 
ao indagar as formas de repressão dos sujeitos subalternos e a cumpli-
cidade do trabalho intelectual com aqueles e aquelas que não têm voz.  

Desse modo, a criação de um cineclube de mulheres sem teto é, ao 
mesmo tempo, um gesto tático e uma tarefa de resistência centrados na 
urgência de uma atenção ao ato de olhar para o mundo, ao ato de ver e 
de nos percebermos vendo, conferindo ao ato de mostrar uma grande 
responsabilidade na construção política. 

As questões de idade, raça, gênero e sexo 

O texto de Audre Lorde, intitulado Idade, raça e gênero: mulheres 
redefinindo a diferença, articula idade, raça, gênero e sexo, questionando 
a categoria universal “mulher”.  Lorde nasceu em 1934, nos Estados 
Unidos, filha de imigrantes caribenhos; morreu em 1992, aos 58 anos, de 
câncer. Escreveu, entre outros livros, Irmã outsider, considerada a obra 
mais importante da ativista. O livro foi lançado no Brasil em dezembro 
de 2019, após 35 anos de sua publicação original nos Estados Unidos, 
e é o primeiro da autora a ser lançado oficialmente em nosso país. Até 
então seus textos só haviam sido citados em coletâneas e teses de pesqui-
sadores brasileiros. 

Ela define sexismo como a superioridade inata de um sexo sobre o 
outro e o direito à predominância; heterossexismo, como a crença na 
superioridade inerente de uma forma de amar sobre todas as outras e 
assim adquirindo a predominância. Enfim, afirma que todas as duas 
questões anteriores vêm do mesmo lugar, do racismo, que é a crença 
na superioridade inata de uma raça sobre todas as outras e, assim, o 
direito de dominar. Sobre o reconhecimento das diferenças e sobre as 
suas distorções, ela diz:

[...] é tarefa da vida inteira para cada um de nós retirar essas distor-
ções de nossa vida ao mesmo tempo que reconhecemos, reivindica-
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mos e definimos essas diferenças com base nas quais elas são impos-
tas. Pois, todos nós fomos criados em uma sociedade na qual essas 
distorções faziam parte de nossa vida. Com muita frequência usamos 
a energia necessária para reconhecer e explorar as diferenças para fin-
gir que elas não são barreiras insuperáveis, ou que elas simplesmente 
não existem. Isso resulta em um isolamento voluntário, ou em vín-
culos falsos e traiçoeiros. De uma forma ou de outra, não desenvol-
vemos mecanismos para usar a diferença humana como trampolim 
para uma mudança em nossa vida. Não falamos de diferença humana, 
mas de anormalidade humana (LORDE, 2019, p. 240).

Lorde indica três tipos de reações a essas diferenças: a primeira é 
ignorá-las, se for possível; a segunda, imitá-las, se acharmos que são 
dominantes, e a terceira, destruí-las, se acharmos que são subordinadas. 
Ela continua dissecando as diferenças. Sobre a discriminação etária e 
o “fosso entre gerações”, argumenta que é uma importante ferramenta 
social para as sociedades repressoras, pois os membros mais velhos 
serem considerados imprestáveis e excludentes impedirá os velhos e os 
jovens de examinar as lembranças vivas da comunidade e muito menos 
fazer uma pergunta importante: por quê? Portanto, provocando esque-
cimento, que ela denomina de amnésia histórica. 

 Em seguida, denuncia a falsa aparência de irmandade do movi-
mento feminista americano, em que as mulheres brancas desconheciam 
as diferenças de raça, preferência sexual, classe e idade, sob uma falsa 
homogeneidade de experiências. As mulheres brancas, ao ignorarem 
os privilégios da “brancura” e definirem a mulher em termos de suas 
próprias experiências, estão posicionando as outras mulheres, todas as 
mulheres não brancas, como “outras”, criando-se assim uma categoria, 
“as outras”. Nessa categoria, as diferenças de raça são ignoradas e isso 
implica ameaças à mobilização de forças de todas as mulheres.  

Dessa maneira, Lorde questiona a cosmovisão ocidental e estabelece 
o pensamento interseccional, interligando as opressões:

Entre as mulheres lésbicas, eu sou negra. Qualquer ataque contra as 
pessoas negras é um problema para as lésbicas e gays, porque eu e mi-
lhares de outras mulheres negras somos parte da comunidade lésbica. 
Qualquer ataque contra lésbicas e gays é um problema para as pessoas 
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negras, porque milhares de lésbicas e homens gays são negros. Não 
existe hierarquia de opressão (LORDE, 2019, p. 234).

Este texto foi originalmente apresentado como uma palestra em 
um colóquio em Massachusetts em 1980. Lorde, ao se apresentar como 
negra, lésbica, feminista, socialista de 49 anos, mãe de dois filhos, 
inclusive um menino, e membro de um casal interracial, disse se ver 
“fazendo parte sempre de um grupo definido como outro, pervertido, ou 
simplesmente errado” LORDE, 2019, p. 235).  Argumenta que a Europa 
Ocidental nos condiciona a ver as diferenças segundo oposições: bom/
mau, dominante/subordinado, superior/inferior, e que o bom é sempre 
definido em termos de lucro e não em termos de necessidade humana. 
Portanto, por meio da opressão sistematizada, há sempre um grupo 
que é obrigado a se sentir inferior, ou supérfluo, a se (des)humanizar. 
Ela conclui: “esse grupo é composto por negros e pessoas do terceiro 
mundo, trabalhadores, idosos e mulheres” (LORDE, 2019, p. 238).

Sobre a epistemologia, ela afirma que a literatura das mulheres de 
cor (aqui estão as negras, asiáticas, indígenas) raramente é incluída em 
cursos de literatura de mulheres e que os argumentos variam entre o 
fato de que essas obras provêm/advêm de experiências muito diferentes 
e que só podem ser ministradas por mulheres de cor e também com a 
afirmação de que os alunos não conseguem se interessar. Lorde contra-
-argumenta brilhantemente: parece que não há dificuldade nenhuma 
em estudar e rever as obras de Molière, Shakespeare, Dostoiévski, ou 
Aristófanes, eles não provêm de experiências variadas demais? 

E conclui que é uma situação complexa, e que o fato de “as mulheres 
brancas relutarem em ler as mulheres negras é por causa da relutância 
em ver as mulheres negras como mulheres e diferentes de si mesmas” 
(LORDE, 2019, p. 242-243). Finaliza afirmando que, para examinar a 
literatura de mulheres negras, é realmente necessário que elas sejam 
vistas como pessoas e não como estereótipos. 

As literaturas de todas as mulheres de cor recriam as texturas de nossa 
vida, e as mulheres brancas estão altamente comprometidas em igno-
rar as verdadeiras diferenças. Pois, enquanto qualquer diferença entre 
nós significar que uma de nós tem de ser inferior, então o reconhecimen-
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to de qualquer diferença deve ser carregado de culpa (LORDE, 2019, p. 
243, grifo nosso).

Consideramos este o argumento principal do ensaio de Lorde, pois 
o gesto de não falar sobre as diferenças, não enxergá-las é o que torna 
impossível problematizar as armadilhas para todas as mulheres. Uma 
das armadilhas é o patriarcado, o qual confere aos homens o direito de 
dominar as mulheres, elas são objeto de satisfação sexual, reprodutoras 
de herdeiros, força de trabalho e de novas reprodutoras (SAFFIOTI, 
1996). 

Considerando um sistema de poder patriarcal, onde ter pele branca 
é um privilégio, as armadilhas usadas para neutralizar as mulheres 
brancas não são as mesmas para as mulheres negras, ela explica: é mais 
fácil usar mulheres negras contra homens negros, não porque eles são 
homens, mas porque eles são negros. Portanto, para as mulheres negras 
é necessário constantemente separar as necessidades do opressor dos 
conflitos de suas comunidades. 

Lorde continua: a mulher branca tem de enfrentar a armadilha de se 
juntar ao opressor sob o pretexto de compartilhamento do poder. Por 
exemplo, a mulher branca pode ser seduzida a ser boa, recatada e do 
lar e ter a permissão de coexistir com patriarcado em relativa paz, até 
que apareça no caminho alguém que precise do emprego dela, ou um 
estuprador. 

Ela problematiza o racismo em comunidades argumentando que 
existem mulheres negras que se recusam a admitir que são oprimidas 
como mulheres e que a hostilidade sexual contra as mulheres negras é 
praticada não apenas pela sociedade branca racista, mas também dentro 
das comunidades negras. E conclui que o silêncio não é um bom compa-
nheiro contra os colonialismos: 

Quais são os detalhes específicos em nossa vida que podem ser exa-
minados e mudados para ajudar a promover as transformações? 
Como redefinimos a diferença para todas as mulheres? Não são as 
nossas diferenças que separam as mulheres, mas nossa relutância em 
reconhecer essas diferenças e lidar de maneira eficaz com as distor-
ções provocadas pelo fato de ignorarmos e interpretarmos de modo 
errado essas diferenças (LORDE, 2019, p. 247).
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Os questionamentos de Lorde não foram respondidos no seu texto 
e nem o serão neste trabalho, mas ressaltamos que eles produziram 
um deslocamento epistêmico para uma conversa entre mulheres sobre 
a prática de cinema a partir da criação de um cineclube nos assenta-
mentos.

“Ver juntas”

 A conversa com Gisele Guimarães e Tânia Botosso ocorreu no dia 
10 de novembro de 2019, no assentamento Taiaman, em Uberlândia. 
Perguntei sobre os assuntos que elas gostariam de abordar e o que gosta-
riam de ver juntas, para o processo de criação do cineclube.  

Estávamos na casa de Gisele, as crianças (dois meninos e uma 
menina) brincavam na sala, o companheiro de Gisele fez café. Uma 
conversa informal, mas tirei fotos antes de começar e mostrei a elas e 
às crianças cada foto que tirava e enviava para o WhatsApp de Gisele. 
Eu anotava os pontos abordados cuidadosamente, mas, num determi-
nado momento, resolvi gravar. Peguei o celular e pedi permissão, não 
saí do meu lugar – Gisele e eu estávamos sentadas no sofá e Tânia no 
chão – as crianças maiores brincavam; o mais novo queria o colo da 
mãe, a menina se esgueirava entre a mãe e eu.  O mais velho, num canto, 
parecia não fazer parte da cena.

O primeiro assunto mencionado foi a angústia da falta de trabalho e, 
a partir desse assunto, outros enviesaram-se, como veremos.

Tânia, a vizinha de Gisele, começa dizendo que quase todo mundo 
está desempregado. E desabafa: 

Como, com esse presidente, teremos emprego? O palhaço vai à televisão 
e diz: com esse bafo, como você vai arrumar emprego?. Ela conta: Uma 
amiga me disse que numa entrevista o patrão lhe falou: você preenche 
todas as qualidades, mas como vai fazer o trabalho com esse peso? E os 
outros, o que vão dizer. 

A partir desse instante, comecei a gravar. Segue-se a transcrição. 
Gisele relata sua experiência ao buscar um emprego: 

Você é muito educada, sabe conversar com as pessoas, muito atencio-
sa pra conversar, pra atender, você é muito bonita, mas o problema é 
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que você é preta. Aí eu falei assim: Quem pediu a sua opinião? Eu tô 
aqui pra trabaiá, não pra você achar que a minha cor tá te incomodan-
do. Foi uma coisa assim, que eu me senti (ela interrompe). Igual assim, 
hoje em dia...

O menorzinho chora, quer o colo de Gisele, e eu digo: Vem no meu 
colo, vem. Pego ele no colo, o olho da câmera está em Gisele. Ela diz: não, 
ele tá com manha, o Márcio vai levar ele lá fora. (Márcio o leva). 

Igual eu digo, discriminada sim, igual eu tô gorda assim, eu fico pen-
sando: a menina foi discriminada por ser gorda e eu discriminada por 
ser negra, igual eu tenho duas discriminação aí. Igual, quando eu sair 
pro mercado de trabalho de novo, vai vim esses dois pesos da sociedade 
em cima de mim. Uma por eu estar acima do peso e a outra, minha cor.

Nesse momento, desvio a câmera para a janela. Nuvens escuras 
cobrem o céu rapidamente.

Muitas falam: o Brasil não tem preconceito. TEM. TEM preconceito, 
diz que não pode ter padrão, mas tem padrão. Esse trem de padrão já foi a 
época, hoje em dia não. Todo mundo faz o que quer, faz o que gosta. 

A partir daqui, parei de gravar, mas continua o relato. Gisele expõe 
uma preocupação: Marido diz para a mulher: você não faz nada, o que 
você fez durante o dia todo? O tanto que a mulher trabalha, faz o almoço, 
de segunda a segunda, não tem feriado, não tem descanso, eu questiono 
isso.

Tânia conta que uma menina foi abusada sexualmente em Uberlândia 
e que viu na televisão o apresentador falar sobre a roupa que ela estava 
usando. Por isso, deveria ser anotado, pregado numa parede e conversado 
com as pessoas as frases preconceituosas dos apresentadores, dos artistas e 
de pessoas que falam na televisão. 

Gisele afirma que na Bíblia está escrito: a mulher não deve negar o seu 
esposo, mas e o esposo, pode negar a mulher? 

Começa a cair uma chuva torrencial. Tânia sai debaixo da tempestade. 
Foi cuidar de fechar a casa e proteger os filhos, que estavam sozinhos. 
Continuamos conversando, Gisele e eu. E Gisele relata: Meu marido faz 
frete e me leva junto. Os homens dizem: Uai, você traz mulher aqui? Meu 
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marido respondeu: é minha mulher e ela vai carregar. E eu respondi: olhe, 
se eu não conseguir pegar, eu peço ajuda, viu? Não sou coitadinha. 

Gisele revela um desejo, o de ver como é a vida aqui e em outros 
lugares. Pedi que ela explicasse melhor. Ele respondeu: Tem muitas 
histórias aqui no assentamento que ninguém sabe. Veja a da M. Ela era 
moça e o patrão dela tirou a virgindade dela com o dedo”. E continua: 
Como esta, muitas histórias precisam ser contadas, os mais velhos sabem 
muita coisa que os jovens não sabem, assim o velho ensina o mais jovem. 

Outras mulheres iam se achegar à conversa, mas a chuva torrencial 
fez com que Tânia fosse para sua casa e as outras mulheres não pudessem 
vir. Paramos de conversar, pois a água foi entrando pela porta de trás, 
nas janelas, as goteiras espalhando, e nós todos, cada um como pôde, foi 
cuidando de proteger as coisas e as crianças. A chuva foi forte e rápida. 

A frase destacada na fala de Gisele – Você é muito educada, sabe 
conversar com as pessoas, muito atenciosa pra conversar, pra atender, você 
é muito bonita, mas o problema é que você é preta – me desvia para as 
imagens, para as imagens da gravação. Vejo a gravação diversas vezes, 
Gisele parece estar diante de um espelho, a falar para ela mesma, e eu me 
vejo ao lado dela nesse passado, que é também futuro, no cineclube ver 
juntas, e, ainda é o presente do texto sendo escrito.

Pensei: as respostas se dirigiram para os efeitos do capitalismo, do 
racismo e do sexismo nos corpos. Por quê? Talvez aqui seja necessário 
lembrar que eles são modeladores de experiências e subjetividades da 
colonização. Os efeitos dos preconceitos de raça, sexo, classe, gênero, 
idade e de corpo gordo projetam um ponto de vista feminista no cine-
clube. Portanto, o processo curatorial já começou.

Mas, curadoria, nos advertem os dicionários, significa cuidar, ter 
cuidado. Curadoria como uma prática de cuidar. Cuidar de aproximar 
teorias e práticas feministas ao movimento sem teto. Cuidado com os 
corpos e com as vidas das mulheres. 

Observando-me na experiência, quase finalizada, da escrita deste 
trabalho, transcrevo meus pensamentos. Vislumbro a experiência de 
criação de cineclube de mulheres no contexto de risco do movimento 
sem teto, em quatro fluxos: 1) as mulheres protagonizando outras histó-
rias dos sem teto; 2) o cinema como potência de resistência; 3) o cinema 
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operacionalizando o espaço do outro; 4) o cinema como condição impe-
rativa de um presente dos corpos. E continuando a pensar sobre essas 
questões convergentes, atento-me para a complexa rede de conexões, de 
lacunas, de desconexões dessa simples conversa: não definimos o que ver 
primeiro, nem qual tema, muito menos qual o filme, mas uma intuição 
me diz da necessidade de construir juntas outros modos de ver filmes 
e falar sobre o mundo, e “falar sobre o mundo não é pouca coisa”, frase 
de Jean-Toussaint Desanti (citada por Mondzain, 2003, p. 34) proferida 
numa palestra na École des Beaux-Arts, em Paris, seis meses antes de 
sua morte, mais precisamente em 6 de junho de 2001, intitulada Voir 
Ensemble (Ver Juntos), e Marie-Jose Mondzain em 2003 coordenou a 
publicação do livro Voir Ensemble, argumentando que o fez, primeira-
mente, para fazer ouvir a voz do mestre filósofo. Desanti ensinou filo-
sofia na École Normale Supérieure de Paris, no Lycée Lakanal, na École 
Normale Supérieure de Saint-Cloud e na Sorbonne.  

Um tema fundamental para nossa pesquisa: “ver juntas”. Pode-se 
dizer que estamos falando da produção de um espaço comum, onde 
serão assistidos filmes, mas também que a experiência de “ver juntas” 
pode se constituir num pequeno território a abrigar e produzir alegria e 
acolhimento, reflexão e memória. 

Considerações finais: Não podemos nos sentir sozinhas – Notas 
sem final

O acúmulo teórico sobre feminismo e gênero no Brasil, na América 
Latina e no mundo é imenso. Recortes de estudos iniciais sobre o 
encontro do feminismo com o pós- colonialismo se encontram com a 
abordagem decolonial e com a noção de subalterno, criticam a posição 
colonizadora do Ocidente e interseccionam raça, gênero, sexualidade, 
nação, classe, estabelecendo os feminismos subalternos contra o colo-
nialismo e o imperialismo. 

Metodologicamente, essa escrita buscou procurar “vida” nos textos, 
um texto se encontra com o outro, uma autora com a outra, os corpos 
femininos com os outros. O sensível se apresenta no tom decolonial em 
Ballestrin, na textura dos corpos femininos em Spivak, no grito de Lorde 
contra o silêncio, e nas vozes de resistência de Gisele e de Tânia.
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Se os assentamentos e as ocupações podem ser tomados como 
redutos de resistência que desafiam a ordem das cidades (que não têm 
lugar para os sem teto), então a experiência de ver juntas os filmes, ao 
lado das mulheres, pode constituir um pequeno território que abriga e 
produz a alegria e o acolhimento, a reflexão e a memória.

Pretendemos fazer da experiência de “ver juntas” os filmes escolhidos 
e partilhados entre elas e nós um método de aproximação dos elementos 
sensíveis do espaço e dos corpos, à maneira de uma fenomenologia, de 
uma etnografia do sensível. Um cinema sem teto, um mundo possível 
que surge em meio aos assentamentos.
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Capítulo 18

Reflexões afetivas sobre a elevada 
intersecção entre Transgeneridade e 
Transtorno do Espectro do Autismo e 
suas Textualidades
Sophia Silva de Mendonça

Introdução 

Escrever este capítulo traz à memória vários momentos da minha 
vida como autista e mulher transgênero. Faz-me lembrar de quando eu 
tentei aceitar o rótulo de “homem cisgênero e homossexual” porque me 
parecia mais “leve” aos olhos da sociedade. Faz-me lembrar da minha 
infância em que colocava a camisola de minha mãe, optava por fantasias 
femininas nas festas do jardim de infância ou colocava uma toalha na 
cabeça para simular um cabelo grande. 

Via-me, em minha imaginação, como uma ruiva de longas madeixas 
lisas, parecida com a Ariel de A Pequena Sereia e a Sam de Três Espiãs 
Demais. Lembro-me, também, da chegada da adolescência e dos pesa-
delos com relação a pelos e outras características masculinas do meu 
corpo que estavam por vir. Do meu trauma com os pés, longe de serem 
delicados, e do medo de chegar a uma estatura elevada (o famoso 
“estirão”). Lembro-me, enfim, do incômodo sentido toda vez que alguém 
me chamava de “homem”, na acepção da palavra tomada para designar 
uma pessoa adulta. Da sensação de estar sempre interpretando um papel 
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que a sociedade esperava de mim e que eu era incapaz de vivenciar com 
plenitude.

Para além da doxa de que “cada ser humano é único”, sempre tive 
uma perspectiva especialmente singular sobre alguns fenômenos. Por 
características inerentes ao Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), 
enfrentei dificuldades ligadas à rigidez de pensamento, tanto que 
ingressei nos estudos de Comunicação Social para entender melhor 
esse processo complexo e paradoxal que envolve as interações sociais. O 
senso comum não me satisfazia, por seu caráter reflexivo que eu consi-
derava raso, ao passo que o que se mostrava como óbvio para mim nem 
sempre assim parecia para outras pessoas. 

Embora o início de minha transição social seja recente, não tenho 
memória de não me ver ou de não me comunicar comigo mesma como 
mulher. Os indícios sempre estiveram ali, mesmo que de uma maneira 
algo estereotipada, desde o visual andrógino e a preferência por bonecas, 
princesas Disney e outros focos socialmente ligados ao gênero feminino 
que marcaram a minha vida desde a primeira infância, quando, pela 
primeira vez, pontuei para minha mãe que me via como mulher. Eu 
ainda não havia sido diagnosticada com TEA, o que só veio a acontecer 
em 2008, quando ainda era utilizado o termo Síndrome de Asperger 
para se referir aos casos mais sutis da condição, o que foi utilizado para 
explicar várias de minhas características.

Porém, o tratamento, iniciado com psiquiatra e psicóloga, não 
combatia minhas angústias, provavelmente por se voltar às questões do 
autismo sob um viés do modelo médico que preconiza uma espécie de 
normatividade a esses corpos e tende a desconsiderar outras questões, 
inclusive ambientais (SILVA, 2020). No início da adolescência, incenti-
vada por minha mãe, falei com os profissionais que me acompanhavam 
à época sobre essa incongruência de gênero. Senti-me praticamente 
ignorada em minhas demandas e ouvi ponderações que confundiam 
gênero com sexualidade. 

Esta experiência que compartilhei não é somente minha e traz 
vivências muito comuns a pessoas autistas LGBTQ+ em suas relações 
com os profissionais da área de saúde, os quais, historicamente, deram 
pouca atenção a essa interseccionalidade (HILLIER et al., 2019). Volto 
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a refletir sobre o meu modo rígido de pensar os fenômenos e percebo 
que as experiências negativas enfrentadas por pessoas com TEA não me 
parecem fazer muito sentido, visto que existem duas vezes mais autistas 
LGBTQ+ do que na população em geral (GEORGE; STOCKES, 2018) 
e que as pessoas com TEA têm 7.59 vezes mais chances de expressarem 
disforia de gênero (STRANG; KENWORTHY; DOMINSKA et al., 2014). 
Uma pesquisa quantitativa revelou que existem várias razões para que 
tal relação entre autismo e identidade de gênero não seja vista como um 
falso positivo (WARRIER; GREENBERG; WEIR et al., 2020).

Assim, em função de minha experiência singular e de minha persona 
como ativista e pesquisadora em formação, percebi que, embora haja 
embasamento na literatura sobre tal ligação entre autismo e transge-
neridade, condições a que vou me ater neste capítulo, há muito pouco 
espaço para essas discussões, narrativas e textualidades fora do ambiente 
médico-acadêmico, o que inclui a prática clínica da maior parte dos 
profissionais que atuam com o autismo, conforme revelado no artigo 
supracitado. 

Para a problematização desse fenômeno, proponho reflexão em 
escrita afetiva acerca da relação entre a minha vivência como mulher 
autista transgênero e os discursos que povoam o imaginário popular 
sobre o TEA. Isso, com inspiração autoetnográfica e uma revisão da lite-
ratura sobre Textualidades Midiáticas. Conforme Leal (2018, p. 18), “a 
vida e o agir humanos podem ser vistos como ‘textos’. Com isso, ‘textu-
alidade’ passa a se referir tanto ao que faz ‘de um texto um texto’ como 
aos modos de investigá-lo”. A pesquisa em dimensão afetiva exige um 
movimento de integração da pessoa pesquisadora, a qual se encontra em 
relação com a rede de acontecimentos pesquisada (PESSOA; MARQUES; 
MENDONÇA, 2019).

Moriceau (2019) propõe uma ética para a virada afetiva da pesquisa, 
na qual as características da pessoa pesquisadora são incorporadas 
à pesquisa, bem como a sua capacidade de afetar e ser afetada pelos 
fenômenos observados, favorecendo à reflexão. Conforme apontado no 
início desta introdução, minha forma singular de perceber o mundo me 
faz ter dificuldades com pensamentos mais abstratos. Não à toa, o meu 
interesse pelo desafio de estudar as Textualidades Midiáticas enquanto 
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uma perspectiva de pesquisa que observa o caráter complexificador 
e, por vezes, paradoxal, da Comunicação. Uma forma não de obter 
respostas fáceis, mas de refletir melhor sobre as interações humanas. 

Narrativas Inacabadas

“Os textos são vistos como prática de representação e significação do 
mundo, o constituem e constroem como significado, jamais visto como 
dado, mas instituído e configurado pela ação linguageira do homem em 
situação de troca social” (RIBEIRO; MARTINS; ANTUNES, 2017, p. 
3). Aprendi, com ABRIL (2007), que os textos e signos são relações e 
ocasiões para interpretar fenômenos sociais. Essas foram algumas das 
minhas primeiras “pistas” para compreender melhor que as falas do 
senso comum, muitas vezes proferidas por profissionais de saúde, não 
envolvem um processo simples.

Quando retifiquei o meu nome para Sophia Mendonça, inclusive em 
redes sociais digitais, e passei, enfim, a me apresentar no feminino, assu-
mindo a minha identidade gênero enquanto pessoa pública, eu sabia 
que não estaria livre das mais diversas manifestações. Um vídeo do meu 
canal do YouTube, Mundo Autista, no qual entrevistava uma professora 
universitária e pesquisadora sobre os impactos do decreto 10.502, que 
trata da Nova Política de Educação Especial, marcou a minha primeira 
aparição no canal com a caracterização feminina. 

Optei por não criar muito alarde em cima do fenômeno, que já 
havia sido comentado por minha mãe e coapresentadora do canal em 
outro vídeo. Assim, realizei a entrevista sem mencionar a transição, 
mostrando-me apenas esteticamente diferente. No entanto, alguns 
comentários com teor de curiosidade fizeram com que fosse necessário 
indicarmos aquele vídeo anterior de minha mãe, intitulado Inclusão 
Seletiva, para que alguns espectadores que ainda não o haviam assistido 
entendessem melhor o que estava se passando.

Em um dos comentários, uma pessoa disse que desconfiava de que 
eu sempre fui trans, e não autista, como se essas características fossem 
excludentes para um único ser humano – observação, que, inclusive, 
gerou outro comentário de mais uma internauta contra-argumentando 
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ao afirmar que uma pessoa pode ser transgênero e autista ao mesmo 
tempo e que eu evidenciava as características do Espectro.

Fico imaginando quais textualidades levam essa pessoa a pensar 
que transgeneridade e TEA são questões excludentes, a despeito das 
centenas de vídeos em que descrevo os meus traços autistas no mesmo 
canal. A autora da postagem também comenta que nunca achou que 
eu parecia autista. Reforça-se, no ativismo sobre o TEA, que “autismo 
não tem cara”, portanto, não existe parecer autista. Del Monde (2020), 
entretanto, denuncia que, muitas vezes, até em ambientes de formação, 
são alimentados estereótipos, os quais legitimam o imaginário de que 
autistas não podem se destacar em alguma área de atuação, apresentar 
QI acima da média e explicitar boas habilidades comunicativas. 

A neuropsiquiatra revela uma forte ligação entre tais estereótipos e a 
visão do autismo concebida por Leo Kanner, que teria sido o primeiro 
pesquisador a descrever formalmente o autismo. Para Kanner (1943), 
a significativa incapacidade de relacionamento com outras pessoas 
e a deficiência intelectual eram aspectos marcantes da condição. Essa 
linha de pensamento, embora já superada pelos manuais médicos, pode 
reforçar a ideia de que uma pessoa autista vive alheia ao mundo, o que 
talvez explique o que levou a autora da postagem a mencionar autismo 
e transgeneridade como pontos opostos. Afinal, se vivo em um mundo 
à parte, como poderei ter a noção necessária para manifestar uma 
percepção identitária?

Além disso, a minha postagem original, compartilhada em páginas 
públicas sobre autismo, gerou discussões. Em meio a ataques e manifes-
tações de carinho, houve também o caso daqueles que se manifestaram 
dizendo não haver necessidade de se debater sobre identidade de gênero 
em páginas sobre autismo que a compartilharam, mesmo eu sendo 
uma autista. Houve, entretanto, respostas de internautas lembrando da 
relação já citada entre ambas as condições, de autista e transgênero.

Mesmo antes da transição, eu sempre fui uma pessoa que luta para 
desconstruir o estereótipo masculino e cisgênero ligado ao autismo, 
causa, que não à toa, ainda tem o azul como símbolo, cor que encontra 
resistência dentro de alguns grupos de ativistas. Alguns preferem o infi-
nito em arco-íris que simboliza a neurodiversidade. Os conceitos enrai-
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zados e os movimentos por mudanças levam à reflexão sobre a “hete-
rogeneidade constitutiva” da condição: por mais que a realidade exista, 
é preciso necessariamente uma concretude nos discursos para que 
seja apreendida, porém, os autores desses discursos não têm controle 
racional das vozes culturais e históricas que atuam em sua construção 
(RIBEIRO; MARTINS; ANTUNES, 2017). 

O relato e as reflexões citadas encontram eco nas definições de 
Ricoeur (1994) sobre as narrativas. Segundo o autor, estas buscam 
dar conta de sintetizar o heterogêneo – inclusive, acrescento, em uma 
condição tão plural quanto o Espectro Autista – conferindo aos fenô-
menos uma lógica de tessitura, de trama, e unindo pontos que não 
necessariamente dialogam entre si. Dessa forma, ocorre uma espécie de 
reprodução da ação que, embora jamais consiga ser completamente fiel, 
é uma ferramenta potente para lidar com a insuficiência da linguagem e 
da comunicação que ela mesma traz.

Tudo isso dialoga com os conceitos de “escrevibilidade” e “legi-
bilidade”. Toda narrativa é legível em algum grau, unindo aspectos 
previstos e não previstos, provocando “choques” entre os universos de 
autores e receptores em meios aos intricados processos de interpretação 
(BARTHES, 1970). O que observo, na intersecção entre identidade de 
gênero e autismo, é a tentativa, consciente ou não, do apagamento dessas 
narrativas. Assim, pode-se perpetuar um ciclo de invisibilidade de uma 
parte plural do mundo e pertencente ao Espectro Autista, já que texto e 
contexto se retroalimentam (RIBEIRO; MARTINS; ANTUNES, 2017).

Observo, em meu ambiente como produtora de conteúdo sobre 
autismo que dialoga com pessoas ligadas de formas muito diversas a 
essa causa, que a “heterogeneidade constitutiva” e a “síntese do hetero-
gêneo” que compõem o Transtorno do Espectro do Autismo não dão 
conta de entender a pluralidade que envolve essa condição. Por mais que 
lemas como “o autismo é um espectro; não existem dois autistas iguais” 
tornem-se virais em redes sociais, ainda há uma infinidade de relatos 
de pessoas que tiveram atrasos no diagnóstico por serem, por exemplo, 
mulheres, negras ou LGBTQ+.

Embora o discurso médico tenha um peso social muito forte, o 
Transtorno do Espectro do Autismo é uma síndrome muito hetero-
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gênea e que, ao contrário de outras condições de saúde, passou por 
diversas revisões em seus critérios diagnósticos nos manuais médicos 
(GRANDIN; PANEK, 2015). A questão é: será que estamos levando em 
conta tal heterogeneidade em nosso imaginário social, que afeta a todas 
as pessoas que, direta ou indiretamente, estão ligadas à causa autista e as 
intervenções clínicas para pessoas autistas?

Desafios de uma autista adulta em transição social

Se de um lado há os movimentos pró-autistas e pró-LGBTQ+ que 
promovem a identidade desses grupos como cidadãos, do outro lado as 
textualidades sobre a intersecção entre ambas as causas ainda parecem 
não dar conta de colocar autistas transgêneros em uma posição que não 
seja de vulnerabilidade acentuada. Durante o momento de consultas 
médicas e ida a órgãos públicos para retificação de documentos, recebi 
o suporte de um amigo. Ele me acompanhou nesses e em outros lugares, 
além de dirigir o carro durante os trajetos, devido ao meu receio de 
violência sucedânea da transfobia que pode ser mais grave durante o 
início da transição, período em que minha constituição física ainda é 
muito mais similar ao gênero atribuído no nascimento.

Esse meu amigo é alto, musculoso, tem perfil atlético e não apresenta 
os mesmos déficits que eu, autista, manifesto em locais repletos de estí-
mulos sensoriais e que me exijam uma comunicação imediata. Percebo 
que, apesar de alguns olhares de estranhamento dirigidos a mim na rua, 
não sou destratada quando estou com ele. Por outro lado, percebo que 
o incômodo das pessoas é muito mais escancarado quando tenho que 
entrar sozinha em algum ambiente.

Certa vez, enquanto esperava para ser atendida em determinado 
espaço em que a entrada desse meu amigo não havia sido liberada, fui 
surpreendida ao me transferirem de setor para apressarem meu atendi-
mento. A paciência das pessoas com a minha dificuldade de entender 
a mudança e de me comunicar frente a essa situação – características 
inerentes ao TEA – parecia estar se esgotando e o semblante delas era 
de apavoramento. Até hoje não compreendi bem o porquê da situação 
ter ocorrido, de haver essa urgência em me retirar do local, e penso que 
talvez a minha presença possa estar incomodando outras pessoas.
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Como autista, apresento desafios em atividades instrumentais de 
vida diária, contrariando as expectativas de uma adulta com maior 
grau de autonomia e muitas vezes dependo da boa vontade das outras 
pessoas para conseguir acessibilidade. A sociedade tende a ser mais 
condescendente com crianças ou pessoas com deficiências perceptí-
veis (MENDONÇA, 2020). Tal vivência torna-se ainda mais desafia-
dora como autista e transgênero, visto a interação entre a transfobia e 
as peculiaridades de autistas no que tange à comunicação social e ao 
comportamento. 

De uma situação singular, mas que não pode ser vista como individual 
devido ao aporte de dados aqui mencionado, percebe-se a urgência de se 
compreender melhor tal intersecção, inclusive nas narrativas de profis-
sionais e familiares que atuem no treinamento de habilidades sociais 
de pessoas no Espectro, visando a uma maior autonomia de autistas 
transgêneros. Quais textualidades, porém, dariam conta de posicionar 
autistas trans em uma nova rede textual, capaz de dar visibilidade aos 
desafios específicos de quem vivencia ambas as condições?

Em Busca de Novas Textualidades

De acordo com Mendonça e Leal (2018, p. 105), “um texto (verbo)
visual não é uma imitação de um estado de coisas presentes no mundo, 
mas um gesto de comunicação, intencional e aberto.” Quando escrevi o 
livro Neurodivergentes, ainda sob o meu nome de registro, pontuei, no 
capítulo Meios de Comunicação, a falta de representatividade de autistas 
LGBTQ+ nas narrativas de tais veículos (MENDONÇA, 2019).

Ainda que à época eu me mostrasse mais otimista para a abertura 
de novas portas, é preciso reconhecer que os dispositivos midiáticos 
funcionam como uma espécie de agendamento. Ou seja, uma interação 
entre determinados grupos sociais e o interesse deles em como deter-
minados fenômenos devem entrar para a agenda pública, numa relação 
intrincada entre dispositivos midiáticos ou não (ANTUNES; VAZ, 
2006). 

Portanto, é importante lembrar que “mídias são locais de afetos e 
desafetos, de manifestações de apreço e de ódio, de compaixão e de 
preconceitos (...), abertas a sentimentos contraditórios que podem se 
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manifestar em torno de um mesmo acontecimento” (CARVALHO, p. 
90-91). Assim,

[a]s mídias devem, por consequência, ser compreendidas também a 
partir da perspectiva dos atores sociais, definidos estes como agentes 
que não somente estão sujeitos às construções, reconstruções e rear-
ranjos das dinâmicas socioculturais, políticas, econômicas e ideológi-
cas, mas como parte constituinte da diversidade de interessados que 
simultaneamente são constituídos e constituidores do social (CAR-
VALHO, 2018, p. 94).

Com Deleuze (1995), percebi que a construção histórica do disposi-
tivo – na verdade, uma “meada”, para usar as palavras do próprio autor 
– se dá como frutos de negociações, que, por sua vez, não significam que 
sejam pacíficas ou igualitárias. Os dispositivos, porém, carregam linhas 
de fissura e subjetivação. Isso traz a reflexão sobre como dar visibilidade, 
inclusive no que tange aos tratamentos médicos e os grupos de apoio, a 
uma parcela significativa das pessoas autistas transgênero. Ainda assim, 
mesmo que haja uma tentativa de apagamento de determinado grupo 
histórico, ele continuará produzindo, mesmo não sendo visto, ou sendo 
visto como aquele que não produz textualidades (MBEMBE, 2018). 

Assim, chego a pensar na possibilidade de um cenário propício até 
mesmo ao “desentendimento” que ocorre quando pessoas que não têm 
a condição de produzir sentido por meio de suas falas passam a reivin-
dicar o direito à participação em esferas sociais e a serem escutadas por 
quem já conquistou esse lugar como alguém que faz parte das negocia-
ções de poder (RANCIÈRE, 1996). Novamente, este é um processo que 
tende a trazer contornos violentos, e é o que Rancière conceitua como 
“política”, numa concepção diferente da que o público em geral costuma 
utilizar para se referir à palavra na atualidade. O mesmo ocorre com o 
termo “polícia”, que significa a negociação entre quem já é visto como 
sujeito, e é, conforme o autor, o que predomina na maior parte do tempo 
na sociedade.

Ainda assim, como o autor pontua o dissenso total como algo raro, 
o que parece-me fazer mais sentido é pensar em um rearranjo entre 
as parcelas, considerando o grupo de autistas transgêneros como uma 
população com muitas poucas parcelas. Desse questionamento, surge 
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a problematização de como podem ser elaboradas novas textualidades 
para essas pessoas, já não mais vistas como “sem parcela”, mas que 
estão em busca de uma nova rede textual que possa considerá-las como 
sujeitos mais ativos.

Todas essas reflexões aqui propostas me remetem a Lawson (2019). 
Esse PhD em Psicologia, autista e transgênero, problematiza que a visão 
enraizada do autismo enquanto doença, vinda do modelo médico da 
deficiência, como um fator para que a identidade de gênero no autismo 
seja ignorada e o direito à identidade negado. Em consonância com essa 
perspectiva, sabemos que “as noções abarcadas pelo senso comum, no 
que se refere ao imaginário sobre as pessoas com deficiência, apontam, 
quase sempre, para uma expectativa social baixa” (PESSOA; MANTO-
VANI; COSTA, 2020, p. 1). 

O modelo médico da deficiência parece-me especialmente cruel com 
as pessoas autistas, conforme podemos perceber com a fala de Lawson 
(2019). Ao mesmo tempo em que o autor aponta que a visão de autismo 
enquanto doença e não como diversidade inata ao ser humano aparenta 
estar sendo superada, algumas forças de autoridade podem colocar as 
pessoas autistas na posição de não-sujeito, ou como alguém que não 
tem condições, mesmo que tacitamente, de produzir as próprias textua-
lidades e reivindicar os próprios direitos identitários. 

As percepções de Lawson elucidam que, para que a criação de novas 
redes textuais e o arranjamento de parcelas seja efetivado, é necessária 
uma mudança de mentalidade, o que aproxima os estudos do autor 
com o conceito de “neurodiversidade” proposto por Singer (1999). Esta 
socióloga australiana defende o autismo como uma variação natural do 
ser humano, que deve ser respeitada como qualquer outra distinção da 
espécie, como etnia e orientação sexual. Assim, a produção de novas 
textualidades que abracem as diferentes nuances da condição parece 
estar ligada a uma mudança de paradigma sob o qual está posto o 
autismo.

Considerações Finais

Entendo que o processo de construção de textualidades não cessa. 
Portanto, parece-me, mais importante do que dizer da existência quan-
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titativa de autistas transgêneros é conferir humanidade e corpo a uma 
vivência que pode ser duplamente desafiadora e duplamente vulnerável. 
Ainda que para a economia do capítulo o discurso da prática clínica 
tenha se revelado um fator crucial, é importante ter em mente as novas 
textualidades que são produzidas a partir dele. Estaríamos perpetuando 
um ciclo de invisibilidade a uma população que merece cuidados, e 
esquecendo da heterogeneidade e das nuances das condições humanas?

Se a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) garante os direitos das pessoas 
com deficiência embasada no modelo social – e não médico – observar 
o fenômeno da cientificamente significativa intersecção entre autismo 
e incongruência de gênero me faz refletir sobre vários conceitos enrai-
zados sobre autistas e PcDs em geral. Esta constatação me leva a pensar 
nas limitações dos modos de subjetivação, na acepção de Rancière 
(1996).

Embora longe de negar a importância da união de grupos para 
ativismo, a elaboração do presente capítulo me fez questionar: as pessoas 
autistas são aceitas em sua pluralidade? Ou ainda esquecemos, enquanto 
sociedade, do que as atravessa? Na prática, o modelo médico da defici-
ência foi superado? E mais: dentro da comunidade autista (ou LGBTQ+), 
as pessoas autistas e transgêneros são vistas como sujeitos em sua inter-
seccionalidade? Ou quem vive nesse território ainda não tem sua voz 
reconhecida mais que como um ruído, para utilizar a metáfora de 
Rancière? O quanto os desafios marcantes enfrentados pela população 
trans podem ser intensificados pelas características autistas, como difi-
culdade de interação, e favorecerem a significativa exclusão social desse 
grupo? As pessoas autistas e transgênero recebem o suporte necessário 
para enfrentarem tais dilemas, especialmente em um mundo repleto de 
assassinatos devido à transfobia? (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2021)

Realizar uma reflexão afetiva e autoetnográfica respaldada por dados 
que mostram que a minha experiência, embora singular, possa dialogar 
com a de tantos outros indivíduos, me faz crer na potência de tal pers-
pectiva de pesquisa. Após a feitura deste capítulo, é possível perceber 
que há uma série de fatores intrincados que complexificam as textuali-
dades sobre autismo e identidade de gênero. É por isso que o lema das 
pessoas com deficiência (nas quais se incluem os autistas), “nada sobre 
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nós, sem nós”, parece emergir de forma potente enquanto escrevo este 
capítulo. Espero que as reflexões propostas por ele ajudem a encontrar 
caminhos possíveis para que se consolide uma inclusão que não seja 
seletiva, abrangendo, inclusive, as nuances do TEA e sua intersecção 
com a transgeneridade. 
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Capítulo 19

NoirBlue (2018) e Travessia (2017):  
busca, temporalidade e espaço pelo 
olhar de realizadoras negras
Nicole Batista

Introdução

O trabalho busca se aproximar dos processos de criação e de pensa-
mento construídos por jovens cineastas negras brasileiras, a partir da 
análise dos curtas-metragens NoirBlue – Deslocamentos de uma dança 
(2018), de Ana Pi, e Travessia (2017), de Safira Moreira. Em Noir Blue, a 
realizadora, que também é personagem, faz uma viagem de reencontro 
à sua ancestralidade, na África Subsaariana, realizando performances 
em diversos lugares dos países que visita. Travessia (2017) coloca a foto-
grafia em cena para reinventar as maneiras com que as pessoas negras 
foram historicamente representadas nas imagens. A partir dos filmes, 
procuramos acompanhar as maneiras com que elas inscrevem suas 
experiências na escritura fílmica, por meio de gestos que configuram 
narrativas pessoais e familiares. 

Neste texto, procuramos entrelaçar os dois filmes, a partir das 
seguintes noções elaboradas de maneira heurística: busca, temporali-
dade e espaço. Dessa forma, inicialmente procuraremos apresentar as 
três noções indicadas, e em seguida partindo delas, desenharemos uma 
breve análise dos dois curtas-metragens.
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A primeira noção, vinculada à ideia de busca, vai de encontro às 
narrativas de violência a que o colonialismo relegou as famílias negras. A 
partir dessa busca empreendida pelas diretoras para dar um novo olhar 
à sua história (pessoal e coletiva), os filmes lidam com tais violências 
e descontinuidades promovidas pelo colonialismo. Essa noção pode, 
então, nos possibilitar um olhar atento para as formas que os filmes 
encontram para reelaborar essas suas histórias.

Como mencionado, no caso de NoirBlue, a diretora e protagonista, 
Ana Pi, se lança numa viagem ao continente africano que lhe propor-
ciona outras referências tanto para a sua arte – a dança – quanto para 
a sua história. Referências essas que ela afirma lhe terem sido negadas 
pela formação institucional e acadêmica que tivera até então. Ela faz 
do seu próprio corpo o meio da busca e da elaboração dessas relações, 
apanhadas em situações que ela constrói (como performer) e filma. 

Para Gilroy (2001), a diáspora, ao mesmo tempo que quebra (histó-
rias, vidas, culturas, famílias) também semeia, ramifica e espalha a força 
e a potência do que não foi completamente apagado. Para o autor, a 
arte negra diaspórica é o maior exemplo disso. Ele explica que existem 
continuidades e proximidades entre experiências artísticas e intelectuais 
do povo negro ao longo de todos os espaços e trânsitos que ocuparam 
ao decorrer da diáspora. Essas experiências transcendem as estruturas 
do Estado-Nação e são compartilhadas pelas negritudes em parte dife-
rentes do mundo, podendo ser classificadas como “as formas culturais 
estereofônicas, bilíngues ou bifocais originadas – mas não mais proprie-
dade exclusiva dos – negros dispersos nas estruturas de sentimento, 
produção, comunicação e memória”, a que o autor chama, heuristica-
mente, de “mundo atlântico negro” (GILROY, 2001, p. 35). Podemos 
dizer que as cineastas negras não buscam simplesmente algo perdido ou 
abandonado. Elas vão à procura de um reencontro, de uma reelaboração 
e expansão de algo que – de certo modo – sempre as acompanhou, mas 
que foi rompido, ocultado ou descontinuado pelas estruturas coloniais 
do poder.

Admitindo a existência das descontinuidades e violências que nem 
sempre podem ser reparadas, torna-se necessário criar estratégias que 
possibilitem que essas histórias sejam contadas e que novas histórias 
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possam existir. Parece-nos que os filmes aqui estudados se aproximam 
da ideia de fabulação crítica proposta por Hartman (2008), ao ressaltar 
a dificuldade de elaborar a violenta história colonial. Para ela, é preciso 
que os arquivos desse período (e, acrescentamos, também os vestígios 
de sua permanência até os dias de hoje) sejam manuseados e tornados 
públicos. Porém, igualmente importante é nos prevenirmos contra o 
perigo de se repetir a violência contida nesses arquivos, ao utilizá-los 
seja em pesquisas acadêmicas, filmes, textos literários e demais criações 
artísticas e teóricas.

Hartman (2008) propõe o conceito de fabulação crítica como uma 
tática para contar essas histórias permeadas por violências. Primeira-
mente, é preciso admitir a inevitabilidade da materialidade violenta 
dessas histórias e dos arquivos, mas, por outro lado, é preciso também 
evitar que a narrativa replique ou se limite a tais violências. Em seu 
trabalho como escritora, Hartman (2008) lidou diretamente com 
arquivos históricos do período da escravidão. Ela explica que precisou 
questionar e contestar os registros contidos naqueles documentos, e, 
igualmente, a forma como a História sobre eles foi escrita. Isso porque, 
ela ressalta que é imprescindível admitir a existência de falhas e perspec-
tivas enviesadas nos arquivos e registros históricos que foram constru-
ídos pelo colonizador. 

A fabulação crítica questiona a verdade única/absoluta dos arquivos 
oficiais e cria novas perspectivas para a elaboração de narrativas sobre 
o período colonial escravocrata e seus desdobramentos e continuidades 
ainda nos dias de hoje. 

Em Travessia, são as operações da montagem que se encarregam de 
elaborar essa experiência histórica e a memória coletiva que os arquivos 
das fotografias das famílias negras trazem consigo. No filme, a diretora 
Safira Moreira parte da busca por imagens de arquivo de pessoas negras 
através da pesquisa de fotografias em feiras de antiguidade. A partir de 
uma imagem dos anos 1960, encontrada em uma dessas feiras, de uma 
senhora negra – uma babá – com uma criança branca no colo, a diretora 
combina comentários em voz over, retratos e pequenas performances 
que ligam a história de sua família às tantas outras, no passado e no 
presente, agora entreaberto a outras direções. 
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A proposta desses filmes de manusear, contestar e reposicionar 
imagens do passado para a construção de novas narrativas aponta para 
uma terceira noção que orienta esse cinema: a temporalidade. Perce-
bemos que neles a perspectiva temporal não é pautada pela linearidade 
dos acontecimentos e pela separação entre passado, presente e futuro. 
De maneiras e em graus variados, tais filmes estão às voltas com uma 
experiência circular/não linear do tempo. Ou, ainda, como aponta 
Kênia Freitas (2019), eles abrigam politemporalidades que se contra-
põem à noção de um tempo universal, formulando “uma temporalidade 
múltipla que não anula os seus elementos (passado colonial escravocrata 
e presente da expressão artística negra), mas os sobrepõem” (FREITAS, 
online, 2019)1.

Pensamos ainda em uma última movimentação que permeia os 
filmes: sua relação com o espaço. Em NoirBlue, o espaço está inscrito 
logo no título, “deslocamentos de uma dança”. Nesse sentido, buscar 
é deslocar-se, movimentar-se a partir da dança, da viagem. O corpo 
inscreve a busca pelo espaço. Esse gesto realizado por Ana Pi é algo 
que podemos observar, de maneiras distintas, em todos os filmes que 
tratamos aqui. É preciso ocupar o espaço e criar algo nele. Deslocar-se 
pelo espaço é movimentar as narrativas que já estão aí, reelaborando-as 
e criando novas. 

No filme da diretora Ana Pi, uma série de lugares do continente afri-
cano são apresentados, e ela reconhece, em alguns deles, uma proxi-
midade com os bairros em que ela cresceu no Brasil. Em um gesto de 
aproximação, construído pela montagem, o filme nos permite estar, de 
fato, naqueles dois lugares. Assim, ao construir essas pontes e transitar 
por esses espaços, o filme traça movimentos e espaços de liberdade. 

No filme de Safira Moreira, vemos a travessia entre um espaço enges-
sado, do olhar branco, do trabalho – historicamente marcado pelo 
controle do branco sobre o negro – para um espaço de autoafirmação 
e autodenifição das pessoas negras. A fotografia apresentada no início 
do filme mostra uma senhora negra provavelmente em seu ambiente 
de trabalho como babá de uma criança branca. Ali reconhecemos mais 

1. Disponível em: http://multiplotcinema.com.br/2019/03/fabulacoes-criticas-em-curta-
metragens-negros-brasileiros/. Acesso em: 1 jul. de 2021.
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uma imagem na qual as pessoas negras, em sua representação, aparecem 
aprisionadas nos seus lugares de trabalho. Mas esse filme, tão curto e 
condensado, logo tratará de compor outras cenas que confrontam essa 
fotografia: famílias negras, em espaços de lazer e afeto, se movimentam 
com autonomia e liberdade, posando para as fotos e construindo, elas 
mesmas, suas imagens e memórias. 

A partir dessa breve apresentação das três noções trabalhadas no 
texto, desenvolveremos a seguir uma breve análise dos dois curta metra-
gens mencionados.

NoirBlue

No início de NoirBlue - Deslocamentos de uma Dança (2017), vemos 
luzes de todas as cores surgirem em uma tela preta e uma voz nos 
anuncia que estamos embarcando em uma viagem para outro tempo, 
outra ordem. É importante saber que o que eu tô vivendo agora é o futuro 
que alguém sonhou pra mim há muito tempo atrás. Essa frase anuncia que 
uma relação temporal complexa, que foge da linearidade do pensamento 
ocidental, está surgindo ali: o futuro é agora. O futuro – preparado para 
ela há muito tempo atrás, no passado, pelos seus ancestrais – se encontra 
com o presente, em um trabalho que entrelaça essas temporalidades. 
Em meio a todas aquelas cores, a voz nos conta que ali, no avião, todas 
as pessoas são negras: as que estão ao seu lado, as da primeira classe, o 
piloto. Nesse momento, sabemos também que, além de estar no tempo 
que os ancestrais sonharam para a narradora, estamos em outro espaço, 
em tudo diferente dos espaços embranquecidos da pretensa “democracia 
racial” em que vivemos.

Os pontos de luz coloridos se movimentam sobre o fundo preto. 
Pela narração de Ana Pi, percebemos que estamos embarcando em uma 
viagem por tempos e espaços cruzados. Trata-se de uma viagem pela 
África Subsaariana; uma viagem de reencontro, de movimento, que 
procura ligar os pontos que, na experiência afrodiaspórica da protago-
nista, foram separados. Mas trata-se também de produzir novas cone-
xões. 

Em seu corpo e seus gestos, a diretora, que também é dançarina, 
performer e personagem do filme, carrega suas raízes, sua ancestrali-
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dade, que é reconhecida pelas pessoas – talvez parentes distantes – que 
encontra logo ao desembarcar em solo africano. – Você é de onde? – Eu 
sou brasileira. – Mas você sabe que você é daqui, né? 

Esse é o primeiro diálogo que o filme nos apresenta, enquanto os 
pontos coloridos ainda dançam na tela. A fala de boas vindas diz algo 
mais: a desconhecida é reconhecida; a estrangeira é familiar; ela está de 
retorno, por vias inesperadas. Na cena seguinte, vemos Ana no centro da 
tela, com os pés de bailarina bem fincados no chão.

Posicionada no centro da imagem, ela se encontra em um caminho, 
uma pequena ponte erguida sobre um rio, portando um véu azul, e com 
os pés firmes, como ela diz. Ela aterrissa e se aterra àquele solo. Ela 
também se curva sobre o espaço que marca suas relações e vivências. 
Como ela diz logo em seguida, lugares e nomes que deveriam ser fami-
liares a ela. Mas não são, o que ainda não quer dizer que ela não os reco-
nheça de alguma forma. A cor da terra me leva para os bairros de minha 
infância, a voz over nos diz. A performance, o deslocamento do corpo 
pelo espaço (por mínimo que seja) estabelece pontes, ligações inauditas 
entre quem dança e o seu entorno. 

NoirBlue, que começou sendo uma performance de dança contempo-
rânea para depois se tornar um filme, subverte a frase de cunho racista 
“de tão preto é azul” e a toma como guia na busca e na pesquisa da dire-
tora para a criação de sua performance. Inicialmente buscando criar um 
solo de dança, Ana Pi relata que percebia uma falta de referências sobre 
a dança e arte africana em seus espaços de formação institucionais, e 
dessa forma, ela se desloca em direção ao território africano para buscá-
-las. Através de experiências em países da África Subsaariana – Níger, 
Burkina Faso, Mali, Nigéria, Guiné Equatorial, Etiópia, Costa do Marfim 
e Mauritânia – seu corpo procura experiências e saberes que a possi-
bilitam construir uma dança que de tão preta é azul. Uma reversão do 
sentido pelos sentidos, pelo sensível, poderíamos dizer. 

No filme, vemos o corpo da artista, coberto por um véu e vestimentas 
azuis. Ela se movimenta na tela, criando trânsitos entre corpo, palavra 
e paisagem. Ela se desloca com leveza, recuperando a intimidade e 
cumplicidade ancestral com a paisagem. O véu azul carregado por Pi 
é uma vestimenta tradicional do povo nômade saariano Tuareg, que o 
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utiliza para se proteger da areia e do vento. Esse elemento é incorpo-
rado e ressignificado pela artista como mais uma forma de movimento e 
deslocamento possível que seu corpo carrega. Segundo Janaína Oliveira, 
“NoirBlue realça o azul do véu como nômade, instável e fluido como 
seu povo de origem. Ainda assim, ele também funciona em termos de 
aterrar raízes: ‘este véu me revela o que está mais escondido na história 
que me contaram’” (2020, tradução nossa).

Além disso, o azul quase preto do véu que a artista carrega durante 
o filme vem do índigo, uma das fontes de renda das plantações durante 
a escravidão. Outro elemento ancestral e ambíguo, que é reelaborado 
ao compor seu corpo e seus movimentos. “Ancestral e ao mesmo tempo 
atual é o azul índigo, que dança e viaja nos deslocamentos de Ana Pi, 
reconectando geografias e temporalidades” (OLIVEIRA, 2020, tradução 
nossa).

A diretora ainda explica que registrou e montou as imagens para 
presentear e compartilhar suas experiências no continente africano com 
amigos e familiares. Ela narra que se via sem respostas para explicar a 
densidade e complexidade do reencontro com sua terra ancestral. Foi 
através do corpo, das imagens e do filme que a artista conseguiu expressar 
o imenso significado de sua viagem. A performance tem então um papel 
constitutivo na elaboração da experiência. Dessa forma, NoirBlue surge 
para o mundo inicialmente como um diário/presente de viagem. A partir 
de exibições para familiares e amigos surge o convite para exibições em 
festivais e o filme se coloca no mundo.

O filme nos mostra a complexidade que permeia os pertencimentos 
dos corpos diaspóricos. A artista brasileira, ao se deslocar pelo solo afri-
cano, dança com movimentos suaves de reconhecimento e reverência 
a sua terra ancestral, traça filiações entre os dois lados da ponte sobre 
a qual transita. Ou seja, o pertencimento não é evidente, não é dado: 
precisa ser procurado, criado, encontrado. Vejamos como isso ocorre, 
na forma do filme, por meio dos frames comentados a seguir.

A primeira imagem mostra um campo de areia onde crianças se 
preparam para jogar futebol. A dançarina comenta, paradoxalmente, 
sua distância e sua proximidade com aquele espaço. Como se estivesse 
se aproximando aos poucos de um lugar íntimo, mas que não visita 
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há muito tempo. A montagem insere no início do filme essa paisagem 
com um vazio no primeiro plano. Esse “vazio” é quebrado apenas pelas 
sombras de quatro pessoas que parecem observar o enquadramento no 
tripé da câmera. Ana, provavelmente uma delas, se insere no espaço 
primeiro como sombra, espectro, algo que está ali, mas que, com o 
respeito de um visitante cuidadoso, vai entrando no quadro e reativando 
sua intimidade com o lugar aos poucos. 

Essa relação de reconhecimento e filiação é marcada no espaço e na 
paisagem pelo olhar e corpo da dançarina-realizadora. Ela menciona 
uma série de lugares com os quais seu corpo e movimento deveriam ser 
íntimos, não fosse a brusca ruptura promovida pela exploração colonial. 
Ao dançar nesses lugares, ela destaca que ainda assim, de alguma forma, 
existe uma familiaridade entre aqueles lugares e o espaço onde cresceu. 
A cor da terra e a paisagem são similares aos bairros onde cresceu. 
Alguma coisa sempre sobrevive na diáspora, a mesma coisa, se trans-
forma ao longo do tempo, mas hoje é reconhecida, reencontrada. Um 
parentesco, mais do que uma aparência.

É na sequência apresentada pelo segundo frame – que na montagem 
é inserido nos momentos finais do filme – que Pi apresenta os vínculos e 
relações que seus movimentos e deslocamentos fizeram renascer naquele 
espaço em que seu corpo se inscreve. Agora só vemos três sombras e 
Ana está ao lado da imagem, entre construções e as pessoas no fundo. 
Suavemente, ela dança e deixa seu corpo falar sobre a relação que ele 
mesmo reconstrói com aquele lugar ancestral, ao mesmo tempo, íntimo, 
mas tão distante (espacialmente).

FIGURAS 1-2:  Frames do filme NoirBlue (Ana Pi, 2017).
FONTE: Reprodução.
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Há ainda um outro importante aspecto ressaltado pelos gestos da 
artista no filme, que é a relação com o tempo. Em um momento do 
filme, vemos a dançarina e diretora traçando suaves movimentos de 
dança sobre uma ponte. Carros também se movimentam ao fundo. Seus 
braços estão abertos e seus pés caminham. Em algum momento do filme 
Ana diz, liberdade é ir de um ao lado para o outro da ponte. Por meio da 
performance, o filme cria um deslocamento sobre a ponte, entre seus 
pontos, permitindo, então, a realização do gesto de liberdade. Ao nos 
conduzir por travessias nessa ponte, NoirBlue forja outras percepções 
sobre o tempo. No início do filme (ao começar o deslocamento pela 
ponte) a dançarina reverencia seus mais velhos e no fim (ao longo do 
deslocamento que não termina com o filme) seus mais novos, em um 
gesto de reconhecimento contínuo e circular. 

Como a própria artista comenta em entrevistas2, o gesto, o movi-
mento, a corporeidade e a linguagem inscrita neles, é algo que a colonia-
lidade nunca foi capaz de capturar ou retirar dos povos que foram colo-
nizados, por isso ele sobrevive, permanece com as pessoas negras e viaja 
com a diáspora. Em NoirBlue, o deslocamento gerado pela combinação 
entre os gestos da dançarina com os gestos aos quais ela se reconecta 
em sua viagem, é o que refunda a intimidade e a conexão da artista com 
aqueles espaços ancestrais. A dança que ela chama de Ano Bom, é uma 
dança de guerra, de cura, de reza, de fertilidade: me coloco no espaço, 
junto, e me integro, narra Ana. 

A performance de Ana pelo espaço informa a necessidade de se 
movimentar e se deslocar, para que as conexões e relações que ela 
busca sejam refundadas. Seu deslocamento é capaz de produzir algo 
em conjunto – com paisagens, espaços e pessoas. O momento em que a 
artista registra no filme seu encontro com jovens dançarinos africanos, 
parece nos apontar para essa centralidade do movimento para restabe-
lecer as relações procuradas por ela. Pelo movimento, Ana se integra 

2. “Quando a gente foi escravizado, a única coisa que pudemos trazer foram os gestos. 
Então eu tenho trabalhado com essa questão do deslocamento porque é o que fica no 
corpo; inevitavelmente os gestos ficam, e eles se deslocam com a gente. É um tipo de coisa 
que é tão de dentro que eu não consigo muito explicar.” Ana Pi em entrevista para o portal 
Cine Festivais (2019). Disponível em:   https://cinefestivais.com.br/ana-pi-fala-sobre-
noirblue-deslocamentos-de-uma-danca. Acesso em: 1 jul. de 2021.
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ao espaço, mas também se integra às pessoas, gerando novas lógicas de 
pertencimento que se apresentam pelo filme. No começo dessa cena, ela 
diz ...a gente está no futuro, e no futuro, nós falamos com nossas próprias 
bocas, no futuro, a roda é ainda maior, no futuro há espaços para coisas 
que a gente nem imaginou. 

A fala é seguida por uma cena, em que, no centro do quadro, diante 
de uma parede branca, Ana e o jovem dançam. A câmera filma primeiro 
seus pés, e Ana Pi segue os passos do jovem, ela se movimenta junto dele, 
aprendendo com ele. Eles reconectam e potencializam, por meio desse 
movimento, aqueles gestos sobreviventes que mencionamos acima. Em 
meio a erros, acertos e tropeços, percebemos a dança se transformando 
progressivamente em uma coreografia harmoniosa, uma conexão 
ritmada entre os dois. Em seguida, a performer, agora fora de quadro, 
opera a câmera e observa os jovens, que se revezam ao dançarem ora 
sozinhos, ora juntos, em um palco. 

Percebemos a presença da diretora pela sua voz, pois ela assiste e ques-
tiona como uma aprendiz os nomes dos movimentos e passos de dança 
que os jovens exibem no palco para ensiná-la. Eles dançam, performam, 
voam, se movimentam pelo quadro, ocupando quase sempre o centro 
dele. Vez ou outra, vemos Ana entrar no quadro, demonstrando entu-
siasmo por aquele momento. Esse momento parece nos transportar para 
um outro espaço-tempo, um lugar de potência de vida e criatividade. 

Esse lugar criado pelo filme estabelece a possibilidade do reencontro 
de Ana Pi com as relações que ela busca. Os movimentos que ela recu-
pera e segue performando até o fim do filme permitem a criação de uma 
nova visibilidade, uma nova forma de encarar essas relações. Quando o 
invisível se torna visível o olho demora a acostumar, diz a dançarina. Por 
meio do filme, Pi permite que essa ação seja realizada, que nos demo-
remos nas imagens, nos gestos e movimentos que ela realiza, e agora o 
olhar se acostuma, se familiariza. Novamente a questão temporal é acio-
nada, quando ela endereça para o futuro, para os que virão, o desejo, o 
sonho, de um tempo em que o reconhecimento, a visibilidade daquelas 
conexões estejam cada vez mais precisos. Os pontos coloridos que abrem 
o filme voltam a dançar sobre a tela preta, agora com a imagem da reali-
zadora que também dança, sobreposta a eles. Nesse momento, ela segue 
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sua travessia, seu caminho circular, e assim como pediu a benção para os 
seus mais velhos no começo do filme, ela agora pede a benção aos seus 
mais novos, sonhando um futuro de possibilidades para eles.

Travessia

Travessia (2017), de Safira Moreira, é um curta-metragem de apenas 
5 minutos, que condensa discussões sobre a história e a memória das 
pessoas negras com as imagens. Ele começa apresentando-nos frag-
mentos de uma imagem: os pés, detalhes de um vestido, os joelhos, 
as mãos e o colo, e por fim, em um plano aberto, podemos observar 
a foto, que mostra uma mulher negra carregando uma criança branca. 
Enquanto observamos esses fragmentos, escutamos uma voz tranquila 
e firme que lê um poema. Vemos aquela imagem e escutamos os versos 
que dizem sobre as vozes de mulheres de gerações distintas. Um pouco 
mais adiante a montagem revela o verso da fotografia, que tem a seguinte 
inscrição: “Tarcisinho e sua babá. Dias D’Ávila, 15-11-63”. 

Um primeiro aspecto suscitado na montagem da diretora Safira 
Moreira, pela imagem e a inscrição que a acompanha, é a questão da 
memória, e de como ela se relaciona com o racismo e a história das 
pessoas negras. Como já mencionamos anteriormente, o ato de foto-
grafar e registrar memórias, pessoais ou familiares, foi um privilégio da 
população branca e de classe alta. Uma lógica que gerou lacunas e frag-
mentações quando se trata da memória das famílias negras. A imagem 
do filme que também nos é apresentada em fragmentos, consegue expli-
citá-la. Pela legenda que a acompanha podemos inferir que ela foi tirada 
por uma pessoa branca, provavelmente algum parente daquela criança 
branca que está no colo de sua babá negra. Ao fragmentar a fotografia 
e reenquadrá-la apresentando-a em partes, Safira Moreira opera uma 
desconstrução da lógica por trás daquele registro. E, portanto, uma 
desnaturalização daquele lugar engessado, que engessava – por meio 
da imagem – as pessoas negras em seus ambientes de trabalho. Essas 
imagens são em sua maioria feitas por pessoas brancas que tem ali meios 
para enquadrar as pessoas negras pelos seus olhares – predominante-
mente – racistas.
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Acreditamos que a busca de Safira Moreira e sua elaboração por meio 
do cinema visam enfrentar essa lógica. A diretora tem se dedicado a 
buscar fotografias de pessoas negras em feiras de antiguidades – de onde 
vem a imagem do filme. A busca no cinema dessa diretora se dá por meio 
da pesquisa em vestígios e pistas que permitam elaborar uma memória 
negra. Ao encontrar e se fazer valer dessas imagens, registradas por 
pessoas brancas – muitas vezes em relações desiguais de poder –, sua 
elaboração desafia a violenta história das imagens relacionadas ao povo 
negro, trabalhando “com e contra o arquivo” (Hartman, 2008).  

O que podemos observar em um momento do filme, em que a 
inscrição no verso da foto mencionada acima está em close (“Tarcisinho 
e sua babá. Dias D’Ávila, 15-11-63”). Nesse momento, é reafirmado o 
tamanho da significação dessas palavras, que aos olhares desatentos 
podem parecer “simples” detalhe, mas que muito tem a nos dizer. As 
mãos que escreveram no verso da foto se negam a registrar o nome 
próprio da mulher que ocupa o centro da imagem. O nome próprio é 
o que configura e confirma a identidade, existência e subjetividade de 
qualquer pessoa. “Diga o nome dela”3, é um grito de guerra antirra-
cista, que ecoa ao redor do mundo, em protestos e manifestações pelas 
vidas de jovens negras que são assassinadas pela polícia em atualizações 
contemporâneas do poder racista colonial. Isso porque, muitas vezes, a 
estratégia de ocultar o nome desses sujeitos (substituindo por “suspeito”, 
“bandido”, etc.) é utilizada pelo aparato policial e pela mídia para desu-
manizar e banalizar as mortes dessas vítimas.

O close na inscrição, promovido pela montagem de Moreira, também 
nos coloca diante do fato de que o ato de nomear e definir foi (e perma-
nece sendo) um importante instrumento de poder colonial. Inúmeras 
são as narrativas sobre as mudanças de nomes as quais eram submetidas 
as pessoas escravizadas ao chegarem nas colônias. Estratégias como 
renomear – trocando os nomes de origem e batizando aquelas pessoas 
com nomes europeus – eram uma tentativa do poder colonial de fazer 
com que aquelas pessoas esquecessem de onde vieram. Esses são pontos 
que contribuíram também para a fragmentação e descontinuidade da 

3. SayHerName também é um importante movimento social nos Estados Unidos, que visa 
lançar olhar e reclamar a vida das mulheres negras que são vítimas da violência policial. 
Fonte: https://www.aapf.org/sayhername.
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construção da memória e da noção das origens ancestrais das famílias 
negras. A elaboração permite pelos os meios expressivos do filme uma 
força expressiva que confronta e desconstrói essa violência das repre-
sentações e seus ocultamentos. A montagem promove a combinação 
entre essa imagem e a leitura do poema Vozes-Mulheres, de Conceição 
Evaristo, que é lido, pela voz da irmã da diretora, Inaê Moreira.

A escolha da voz da irmã para declamar os versos vem perfeitamente 
ao encontro do poema, que junta vozes-mulheres de tempos distintos 
para formar um grito de liberdade. A bisavó, a avó, a mãe, a filha. Uma 
abre espaço para a existência e autonomia da outra. Nesse ponto a noção 
da temporalidade é acionada, pois, tanto no poema, como no filme, 
tempos distintos também se entrecruzam. Começamos com a imagem 
do passado, vinda da feira de antiguidades, logo seguimos então para o 
presente, com um depoimento da mãe da diretora, que é seguido de uma 
performance que encerra o filme e nos aponta para novas possibilidades 
para o presente e o futuro, como veremos adiante no texto.

O depoimento da mãe, Angélica Moreira, expõe as relações de 
sua família com a fotografia, da falta desses registros. Ela explica que 
existem poucas fotos de sua mãe e avó e que era comum que em sua 
família se registrassem apenas eventos e ocasiões especiais, como casa-
mentos. Enquanto o depoimento continua, em voz over, uma jovem 
negra maneja outras fotografias de espaços familiares de pessoas negras. 
Vestígios que sobreviveram. Ela as mostra para a câmera, em um gesto 
que afirma a força dessas sobrevivências. 

FIGURA 3: Frame do filme Travessia (Safira Moreira, 2017).
FONTE: Reprodução.
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Ao acionar, por fim, a noção de espaço, o cinema de Safira Moreira 
permite que essas experiências e esses sujeitos façam a travessia entre 
um espaço engessado, enviesado pelo olhar do branco – que é o espaço 
do trabalho representado na primeira foto – para um espaço de liber-
dade, lazer, autodefinição. Ao ato da jovem que encara a câmera e 
mostra as fotografias, segue o de outras famílias negras diversas, que 
ocupam parques e espaços públicos e se movimentam e se ajeitam, como 
que se preparando para serem fotografados. De maneira distinta do 
relato de Angélica, essas pessoas não parecem estar preparando-se para 
um grande evento. Elas estão, na verdade, despojadas, em momentos 
comuns, simples, de afeto e lazer. Mas, requisitadas pelo filme, elas 
criam sua mise-en-scène, livre, emancipada. 

Nas fotografias que estão sendo feitas agora, no filme, pela câmera de 
Safira, esses sujeitos se movimentam e posam com liberdade, da forma 
que escolhem. O que também contrasta fortemente com a fotografia 
apresentada no início do filme, que traz o imaginário dos senhores e 
patrões brancos. Nesse momento, quem registra a imagem é também 
uma mulher negra, o que gera uma cumplicidade com os sujeitos 
filmados. Essa mise-scène partilhada, fraterna, de sujeitos que se reco-
nhecem no que lhes é comum, inaugura novos arquivos, reinventa 
memórias, reescreve a história. 
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Capítulo 20

Feitiçaria na TV: 
do sitcom ao teen drama
Kellen do Carmo Xavier

Introdução

É tentador descrever nossos objetos de pesquisa como algo nunca 
visto, como se sua originalidade pudesse justificar nosso olhar sobre 
eles. Numa perspectiva cujo esforço consciente é de estabelecer rela-
ções entre produções do passado e contemporâneas, estabelecemos a 
trama que se dá a ver aqui, que não emerge se não a partir da seleção 
bem intencionada, mas não acidental, de uma pesquisa cujo propósito é 
entender distanciamentos e aproximações entre o que narrativas televi-
sivas anteriores exibiam sobre a experiência de ser mulher e sua articu-
lação com a magia e a figura da bruxa ou feiticeira.

Se em algum momento o conceito de televisão já pareceu estável e 
inequívoco, considerando os diferentes modelos de financiamento e 
distribuição da programação televisiva hoje, seria ingênuo manter-se 
pensando o mesmo. Não pacificados estão também os sentidos sobre o 
que representa ser homem ou mulher em uma sociedade generificada e 
hierarquizada a partir de divisões binárias de gênero (homem/mulher) 
e de sexualidade (hetero/homossexual). 
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Entendida, a partir de Raymond Williams (2016), como tecnologia 
e forma cultural, a televisão surge como tecnologia e produção social 
inserida na história, e a sua história “deve ser a história de sua distri-
buição, de sua institucionalização e de seus usos” (SILVERSTONE, 2016, 
p. 18). Como aparelho doméstico ou programação, a televisão se integra 
ao cotidiano, produzindo e reproduzindo o ordinário da vida. E em uma 
cultura altamente hierarquizada como a Ocidental, sua inferiorização 
ou validação passa também por critérios de gênero, sexualidade, raça e 
classe (CASTELLANO; MEIMARIDIS; FERREIRINHO, 2019; LOTZ, 
2006), entre outros. 

Não sendo a televisão, nem a sociedade, estanques, as formas como 
as produções televisivas reforçaram ou tensionaram o que se tenta impor 
culturalmente sobre as hierarquias sociais sofrem variações. Mesmo se 
disposta ilustrativamente em linha reta, a história é feita de paralelas e 
transversais, entre curvas e bifurcações que as separam e reúnem repre-
sentando tempos e narrativas organizadoras plurais. Ainda que cons-
truir um futuro sempre melhor fosse um projeto partilhado por todos, 
seu significado está fadado à disputa entre grupos de interesse com 
agendas distintas e mais, ou menos, poder.

Recorrendo a pesquisas e levantamentos anteriores sobre tele-
visão (CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2016; SANTOS, 2010, 2011; 
WILLIAMS, 2016) e sobre como as relações entre gênero e sociedade 
são reproduzidas e produzidas na ficção seriada televisiva nos Estados 
Unidos (CASTELLANO; MEIMARIDIS; FERREIRINHO, 2019; LOTZ, 
2006), propomos um recorte sobre o protagonismo feminino entre as 
séries de fantasia na TV, a partir de nove séries com personagens dotadas 
de poderes mágicos: A Feiticeira (Bewitched, ABC, 1964-1972), Jeannie é 
um Gênio (I Dream of Jeannie, NBC, 1965-1970); Sabrina, a Aprendiz de 
Feiticeira (Sabrina the Teenage Witch, ABC e The WB, 1996-2003), Buffy: 
A Caça-Vampiros (Buffy the Vampire Slayer, The WB, 1997-2003), Jovens 
Bruxas (Charmed, The WB, 1998-2006), True Blood (HBO, 2008–2014), 
Diários de um Vampiro (The Vampire Diaries, The CW, 2009–2017), 
Charmed: Nova Geração (Charmed, The CW, 2018-) e O Mundo Sombrio 
de Sabrina (Chilling Adventures of Sabrina, Netflix, 2018–2020), recor-
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rendo também a informações técnicas reunidas e disponibilizadas para 
consulta pelo IMDb (Internet Movie Database). 

Forma

Até os anos 1950, a televisão aberta distribuída pelo ar, via radiodi-
fusão, dependia de uma programação inteiramente ao vivo (WILLIAMS, 
2016). As primeiras ficções seriadas televisivas produzidas nos Estados 
Unidos inspiravam-se nos romances folhetinescos (publicados capítulo 
a capítulo nos jornais) e nas radionovelas – conhecidas nos Estados 
Unidos como soap operas (óperas de sabão) por seu caráter dramático 
e por contarem com o patrocínio de empresas de limpeza (SANTOS, 
2010). Com o surgimento do videotape, a televisão começa a se distan-
ciar mais de formas preconcebidas e a desenvolver novas formas cultu-
rais (SANTOS, 2010; WILLIAMS, 2016). Cinco anos após a exibição 
da primeira telenovela norte-americana, Faraway Hill (DuMont, 1946), 
estreia I Love Lucy (CBS, 1951-1960), série inaugural do gênero sitcom 
(comédia de situação) que mostra episódios do cotidiano do casal Lucy 
(Lucille Ball) e Ricky Ricardo (interpretado por Desi Arnaz, cubano 
naturalizado americano), e de seus amigos Ethel (Vivian Vance) e Fred 
Mertz (William Frawley). Como I Love Lucy, a sitcom A Feiticeira (ABC, 
1964-1972) também se centrava no cotidiano de uma típica família 
branca de classe-média, ou quase, considerando-se os inconvenientes 
provocados pelos poderes mágicos herdados por Samantha (Elizabeth 
Montgomery) ou as intervenções de sua família no seu relacionamento 
com um americano comum. Na concorrência, Jeannie é um Gênio (NBC, 
1965-1970) conta a história de uma gênia da lâmpada (Barbara Eden) 
encontrada em uma ilha deserta pelo astronauta Major Anthony Nelson 
(Larry Hagman). Liberta da obrigação de servi-lo após a realização de 
três pedidos cujo único objetivo era obter resgate da ilha, ela decide 
acompanhá-lo e, eventualmente, torna-se também esposa daquele que 
declarara seu mestre. 

Embora o gênero sitcom assente muitas situações de comédia em 
estereótipos e sua perpetuação, ele não é uma forma vedada a outras 
utilizações. Comédias de situação como The Mary Tyler Moore Show 
(CBS,1970–1977), ao se centrar sobre a vida de uma mulher solteira, 
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independente e profissionalmente bem-sucedida aos trinta anos 
(SANTOS, 2010), atuaram na expansão das representações das feminili-
dades para além do cotidiano da mulher casada no ambiente doméstico 
(LOTZ, 2006).

Acompanha a inserção das mulheres no mercado de trabalho quali-
ficado dos Estados Unidos a figura da New Woman (Nova Mulher) na 
ficção seriada televisiva, cujas narrativas se desenvolviam majoritaria-
mente entre mulheres brancas em ambientes profissionais e de classe 
média ou alta, abrangendo também seus relacionamentos e sua sexu-
alidade (LOTZ, 2006). Com a proliferação de séries profissionais e/ou 
de protagonismo misto, é somente com a segmentação crescente das 
audiências após a popularização da TV a cabo na década de 1980 que 
encontramos o próximo objeto de nosso corpus, Sabrina, a Aprendiz de 
Feiticeira (ABC, 1996-2000; The WB, 2000-2003), uma sitcom sobre uma 
adolescente que, aos 16 anos, descobre ser e pertencer a uma família 
de bruxos, usufruindo de seus poderes majoritariamente em seu coti-
diano como adolescente e, posteriormente, como jovem adulta. Ao fim 
dos anos 1990, Amanda Lotz (2006) identifica a proliferação, até então 
sem precedentes, de dramas centrados em personagens femininas, com 
a oferta simultânea de mais de vinte dessas séries na grade de progra-
mação norte-americana. Entre dramas profissionais, familiares, român-
ticos e de comédia (dramédias), os dramas de ação são os primeiros 
a abrigar séries de maior repercussão e duração com protagonistas 
mulheres, como é o caso de Xena: A Princesa Guerreira (1995-2001) 
e Buffy: A Caça-Vampiros (The WB Television Network, 1997-2003), 
que abriga elementos de terror sobrenatural e compõe nosso corpus. 
Considerando a segmentação das audiências em curso desde que as 
três principais emissoras broadcast norte-americanas – ABC (American 
Broadcasting Company), CBS (Columbia Broadcasting System) e NBC 
(National Broadcasting Company) – passam a disputar suas audiências 
com as redes com distribuição a cabo, a TV aberta passa a investir não 
só em programas para públicos de nicho (como Sabrina, a aprendiz de 
feiticeira), como na criação de canais inteiros. Assim, surge uma TV de 
programação endereçada ao público jovem e que incorpora elementos de 
mistério sobrenatural em seus teen drama Jovens Bruxas (The WB Tele-
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vision Network, 1998-2006), Diários de um Vampiro (The CW Network, 
2009–2017) e Charmed: Nova Geração (The CW Network, 2018-). As 
fantasias de terror sobrenatural centradas em personagens femininas, 
não se restringem, no entanto, aos canais abertos, cuja idade mínima 
recomendada tende a tentar manter-se a mais baixa possível. 

A HBO (Home Box Office), que passa investir na produção de conteúdo 
original, expandindo sua programação para além da distribuição de 
filmes e eventos esportivos (SANTOS, 2010, 2011), responde com 
True Blood (HBO, 2008–2014) ao retorno às narrativas vampirescas do 
período, trabalhando com uma classificação indicativa de 16 anos. Se 
quando surgiram, as TVs a cabo apenas redistribuíam a programação 
das três grandes emissoras broadcast dos Estados Unidos àqueles cujo o 
sinal não chegava via radiodifusão, a partir da década de 1980, a HBO 
oferecia uma programação exclusiva e sem intervalos comerciais, sendo 
seu financiamento independente da inserção de anúncios publicitários 
durante a programação (SANTOS, 2011). Produzida em parceria 
entre a Archie Comics Publications e a Warner Bros. Television, para 
distribuição na Netflix, temos O Mundo Sombrio de Sabrina (Netflix, 
2018-2020), último objeto de nosso corpus, que pode ser conferido no 
Quadro 1.

Como relembra Bruno Leal (2020), a instabilidade semântica e 
referencial do termo televisão no Brasil se configura a partir do ingresso 
da televisão a cabo no país, da difusão do acesso à banda larga e do 
desenvolvimento das tecnologias digitais. Nesse cenário, canais premium 
a cabo e a plataforma de streaming Netflix adotam discursos de distinção 
em relação à televisão (CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2016; SANTOS, 
2011), mas não sem contradições, como apontam Mayka Castellano e 
Melina Meimaridis (2016) a partir da análise dos modelos econômicos, 
dos formatos, das narrativas e das espectatorialidades televisivas. Entre 
os objetos empíricos para os quais aqui olhamos, observamos a forte 
presença de programas produzidos para distribuição em redes abertas, 
ainda que endereçados a audiências segmentadas. Nesse modelo 
econômico, os clientes são os anunciantes, cujos interesses tendem a 
ser considerados  mais do que as necessidades criativas dos programas. 
Ainda assim, como podemos perceber em nossa breve retomada 
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Produto Ano
Classi�-

cação Gênero
Tem-
pora-

das

Episó-
dios

Dura-
ção

Emis-
sora

A Feiticeira 
(Bewitched) 

1964
-

1972 
Livre 

Comédia, 
Família, 
Fantasia

8 254
25

min ABC

Jeannie é um 
Gênio 

(I Dream of 
Jeannie) 

1965
-

1970 
Livre 

Comédia, 
Família, 
Fantasia

5 139
30

min NBC

Sabrina, a 
Aprendiz de 

Feiticeira 
(Sabrina the 

Teenage Witch) 

1996
-

2003 

TV-G 
(livre) e 
TV-PG 

(pode não 
ser 

apropria-
do para 
crianças 

pequenas) 

Comédia, 
Família, 
Fantasia

7 163
22

min

ABC 
(1996
-2000)

�e WB 
Television 

Net-
work 
(2000
-2003)

Bu�y: A 
Caça-Vampiros 

(Bu�y the 
Vampire Slayer)

1997
-

2003 
14

Ação,
Drama,
Fantasia

7 145
44

min

�e WB 
Televi-

sion Net-
work

(�e WB)

Jovens Bruxas 
(Charmed)

1998
-

2006 
14

Drama,
Fantasia,
Mistério

8 179
42

min

�e WB 
Televi-

sion Net-
work

(�e WB)

True Blood 
2008

-
2014 

16
Drama,

Fantasia,
Mistério

7 81
55

min
HBO
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histórica a partir de Williams (2016), Lotz (2006) e Santos (2010, 2011), 
a TV aberta não é um objeto estanque e apartado da história, tendo se 
reconfigurado ao longo das décadas, assim como o Ocidente. O modelo 
econômico dos canais a cabo premium, assim como das plataformas de 
streamings, se aproximam do cinema, na medida em que dependem de 
suas audiências – convertidas em base de assinantes – para manterem-se 
(CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2016; SANTOS, 2011). Mas como 
apontam Castellano e Meimaridis (2016), em busca de uma ampla base 
de assinantes, a Netflix abriga em seu catálogo produções da TV aberta, 
afirmando seu valor. E assim como produz uma grande variedade de 
programas originais, tanto aqueles com temáticas e abordagens pouco 
comuns às emissoras abertas estadunidenses, como Orange is the New 
Black (Netflix, 2013–2019), também resgata sitcoms e dramas aclamados 
das redes abertas de televisão, como Três é Demais (Full House, ABC, 
1987–1995) e Tal mãe, tal filha (Gilmore Girls, The WB Television 
Network, 2000-2006; The CW Network, 2006) e dá continuidade a eles 

Diários de um 
Vampiro 

(�e Vampire 
Diaries)

2009
-

2017 
14

Drama,
Fantasia,

Terror
8 171

43
min

�e CW 
Net-

work (�e 
CW)

Charmed: Nova 
Geração 

(Charmed)
2018

-
14

Drama,
Fantasia,
Mistério

4 54
43

min

�e CW 
Net-

work (�e 
CW)

O Mundo 
Sombrio de 

Sabrina 
(Chilling 

Adventures 
of Sabrina)

2018
-

2020
16

Drama,
Fantasia,

Terror
4 36

60
min

Net�ix

QUADRO 1: Bruxaria na TV. Elaborado pela autora.
FONTE: IMDb
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ao criar produtos como Fuller House (2016-2020) e Gilmore Girls: um 
ano para recordar (Gilmore Girls: A Year in the Life, 2016). O que não 
significa que a Netflix não possa se apropriar de programas consagrados 
e oferecer-lhes novas leituras, como sugerimos ser o caso entre Sabrina, 
a Aprendiz de Feiticeira (ABC, 1996-2000; The WB Television Network, 
2000-2003) e O Mundo Sombrio de Sabrina (Netflix, 2018–2020). 

Embora a forma de espectatorialidade sem intervalos comerciais 
promovida pelos canais de TV a cabo premium (premium cable) e pelas 
plataformas de streaming se distingua do fluxo televisivo das emissoras 
broadcasting e da TV a cabo básica (basic cable), desde a inauguração 
do videotape já era possível maratonar séries (binge-watching), havendo 
inclusive maratonas promovidas pelos próprios canais de TV aberta, 
principalmente nos períodos de hiatos, isto é, intervalo entre a tempo-
rada de episódios inéditos das séries. Assim, poderíamos considerar 
como diferencial das plataformas de streaming quanto à espectatoria-
lidade a assistência desvinculada de uma grade de programação inse-
rida em um fluxo televisivo. Entretanto, o agendamento da prática de 
assistir TV não desaparece, visto que as datas de lançamento de novos 
programas ou de suas novas temporadas também promovem períodos 
de assistência a determinadas atrações. 

As formas de assistência têm implicações sobre os formatos tele-
visivos. Inseridas no fluxo e atravessadas por exibições comerciais, as 
séries da TV aberta de hoje tendem a ter episódios mais curtos, em 
torno de 22 minutos em sitcoms e 42 minutos entre dramas. Exibidas 
semanalmente em horário fixo e com reprises agendadas, costumam ter 
de 22 a 24 episódios por temporada, sendo exibidas de setembro a maio, 
com um período de intervalo entre dezembro e janeiro. Antecedendo 
essas pausas, geralmente temos eventos que servem como gancho para 
atrair as audiências novamente depois. Na TV a cabo, tende a haver 
mais flexibilidade em relação ao tempo de duração de cada episódio, 
principalmente entre as redes premium, tendo as comédias em torno 
de 30 minutos e os dramas entre 40 a 60 minutos. A exibição de séries 
e episódios inéditos se distribuem ao longo de todo ano, mas a quan-
tidade de episódios por temporada tende a ser menor, entre 13 e 16 
episódios. Diferentemente dos seriados em que cada episódio continha 



335FEITIÇARIA NA TV

uma narrativa fechada estando interligados pela recorrência dos perso-
nagens cujo desenvolvimento ao longo das temporadas costumava ser 
mínimo (WILLIAMS, 2016), há uma tendência entre as séries contem-
porâneas de mostrarem-se mais serializadas do que episódicas, isto é, 
de distribuir arcos narrativos ao longo de mais de um episódio. Assim, a 
narrativa principal de uma temporada de série de TV a cabo tende a ter 
menos barrigas, menos episódios que não movimentam a trama central, 
em resposta ao número mais limitado de episódios que oferecem aos 
espectadores.

Enquanto as séries de emissoras broadcast estão mais suscetíveis 
a cancelamentos e alterações devido o feedback do público durante a 
exibição da temporada, os canais a cabo e a Netflix produzem mais de 
um episódio para exibição antes de optarem por abandonar um projeto, 
oferecendo a roteiristas e produtores a oportunidade de desenvolverem 
o arco dramático da temporada com um pouco mais de segurança e 
liberdade. Considerando toda uma temporada como o piloto de seus 
lançamentos, a Netflix produz séries com um formato mais flexível 
em termos de tempo de duração por episódio e número de episódios 
por temporada, mas ainda assim, com quantidade reduzida de episó-
dios como fazem os canais a cabo premium, produzindo sitcoms de 23 
a 36 minutos, de 8, 10 e 13 episódios; e dramas de 40 a 60 minutos, 
geralmente de 10 e 13 episódios, sem intervalos e com a necessidade de 
ganchos mais impactantes somente entre temporadas (CASTELLANO; 
MEIMARIDIS, 2016). 

Assim, entre nossa amostragem, contamos com séries com mais ou 
menos episódios por temporada, cujos episódios contribuem às vezes 
mais, às vezes menos para fazer avançar a narrativa da temporada ou 
mesmo da série como um todo considerando suas redes de distribuição. 
É possível desfrutar com muito mais facilidade dos episódios isolados 
das sitcoms apresentadas, embora acompanhar sua totalidade ofereça 
muito mais informações sobre o desenvolvimento de seus personagens 
ao longo das temporadas. De recém casada, Samantha torna-se mãe de 
família; Jeannie conquista o afeto do Major Anthony Nelson e torna-se 
sua companheira e esposa; Sabrina passa pelas desventuras do ensino 
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médio, faz amigos, desenvolve interesses românticos e insere-se como 
jovem adulta no mercado profissional. 

Já os teen dramas selecionados contam com uma variedade, por vezes 
muito grande, de eventos por episódio, mas que nem sempre implicam 
consequências para a narrativa como um todo. Desfrutá-los isolada-
mente pode não ser tão prazeroso, ainda mais pela complexidade dos 
mundos que constroem e a variedade de personagens neles inseridos 
entre oscilações de vida e morte, partida e retorno – e em que o fim da 
vida como humano, pode significar o início de uma existência como 
alguma criatura mítica (até uma nova destruição). 

Em trabalho dedicado aos dramas adolescentes (teen drama), Lucia 
Coutinho (2016) aborda como a definição de uma série como perten-
cente ao gênero não é dada, mas se constrói passando por questões 
temáticas, de representação, de audiência e branding. Assim, do mesmo 
modo que poderíamos sugerir que Sabrina e seu reboot são séries teen 
por suas temáticas e elenco, séries como Charmed, protagonizadas por 
jovens adultas, também podem ser vistas incluídas sob tal classificação 
sob fins comerciais. A própria exibição de um programa pela The WB 
Television Network, tornada The CW Network depois de sua fusão com 
a UPN (United Paramount Network), pode ser o suficiente para que seja 
considerada endereçada ao público jovem (COUTINHO, 2016). 

Considerando as próprias delimitações das audiências das produções 
culturais, Coutinho (2016) cita a noção, presente em Fischer (1996), de 
que a identidade jovem está, desde a década de 1990, centrada no femi-
nino, apontando que, no entanto, diferentes séries teen assumem pontos 
de vista de personagens masculinas e ofertam personagens de ambos 
gêneros para identificação. Este é o caso de Diários de um Vampiro, em 
que o protagonismo é dividido entre Elena Gilbert (Nina Dobrev) e os 
irmãos Stefan (Paul Wesley) e Damon Salvatore (Ian Somerhalder). 

Com o prestígio crescente das séries e o subsequente aumento de 
seus orçamentos de produção e a diminuição da quantidade de episó-
dios por temporada, podemos nos defrontar também com o apelo à ação 
e a grandes acontecimentos em detrimento do desenvolvimento dos 
personagens ou explicação de seus mundos. Cancelada em sua quarta 
temporada, O Mundo Sombrio de Sabrina fez menos proveito do que 
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poderia de seus personagens e de seu universo narrativo, subaprovei-
tados em detrimento do protagonismo de Sabrina e seus dramas adoles-
centes entre uma sucessão de arcos centrados na aventura, optando até 
mesmo por adotar o monstro do dia durante os episódios da temporada 
final (em que cada episódio apresenta um problema novo a ser desco-
berto, enfrentado e derrotado), em vez de costurar os fios soltos das três 
temporadas anteriores.

Elenco

Se na forma desses objetos que passam da distribuição exclusiva 
em TV aberta ou em canais a cabo comuns para os canais premium e 
plataformas de streamings existem claras distinções (que vão impactar 
também em quais temas desenvolveram e como), quando falamos das 
personagens, continuidades e rupturas também se fazem presentes. 
Quando Amanda Lotz (2006) apresenta o boom de dramas centrados 
em mulheres no fim da década de 1990, não está negando a existência 
de séries dramáticas com personagens femininas anteriormente, mas 
afirmando a presença simultânea na televisão norte-americana de uma 
variedade de possibilidades de feminilidade para personagens e audi-
ências até então ausente das grades de programação. Entretanto, das 
donas de casa da comédia dos anos 1950, às profissionais qualificadas da 
década 1970 e às heroínas fantásticas que passam a ganhar mais visibili-
dade e engrossam o caldo das representações femininas nos anos 1990, 
as mulheres representadas seguem sendo, em sua maioria, demografica-
mente as mesmas: jovens brancas heterossexuais inseridas em mundos 
de classe média ou classe alta (LOTZ, 2006).

Samantha Stephens (Elizabeth Montgomery), Jeannie (Barbara 
Eden), Sabrina Spellman (Melissa Joan Hart e Kiernan Shipka), Buffy 
Summers (Sarah Michelle Gellar) e Sookie Stackhouse (Anna Paquin), 
protagonistas de A Feiticeira; Jeannie é um Gênio; Sabrina, a Aprendiz 
de Feiticeira; Buffy: A Caça-Vampiros e True Blood são todas jovens 
mulheres brancas, loiras, magras e sem deficiência aparente. As prota-
gonistas de Jovens Bruxas, Prue Halliwell (Shannen Doherty), Piper 
Halliwell (Holly Marie Combs), Phoebe Halliwell (Alyssa Milano); e 
Elena Gilbert (Nina Dobrev), de Diários de um Vampiro, diferem-se das 
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primeiras apenas pelos cabelos castanhos. O elenco de protagonistas 
mais afastado desses padrões é o de Charmed: Nova Geração, em que 
as irmãs Maggie Vera (Sarah Jeffery), Mel Vera (Melonie Diaz) e Macy 
Vaughn (Madeleine Mantock) dividem o protagonismo, sendo a atriz 
Melonie Diaz descendente de Porto Riquenhos e Madeleine Mantock 
uma atriz britânica negra. A branquitude frente às câmeras, no entanto, 
não se reduz às suas protagonistas, se estendendo à maioria dos inte-
grantes dos elencos, principalmente nas produções anteriores aos anos 
2000. 

Um fenômeno relativamente recente que vale mencionar é, no 
entanto, o da melhor amiga que escapa a algum dos padrões aos quais 
a protagonista não tensiona. Especialmente nas séries vampirescas 
Buffy: A Caça-Vampiros e The Vampire Diaries, gostaria de chamá-las de 
melhor amiga mágica, por protagonizarem as tramas de bruxaria desses 
programas. Mas como veremos em True Blood, mesmo não dispondo de 
mais habilidades mágicas do que a telepata descendente de fadas Sookie 
Stackhouse, sua melhor amiga se sacrificará por ela.

Em Buffy: A Caça-Vampiros, a bruxa Willow Rosenberg (Alyson 
Hanningan), – uma nerd com habilidades hacker que auxilia a melhor 
amiga caça-vampiros – descobre-se não-hetero a partir da quarta tempo-
rada da série, exibida pela primeira vez na virada do século. Em The 
Vampire Diaries, a atriz negra Kat Graham interpreta Bonnie Bennett, a 
melhor amiga bruxa da protagonista Elena Gilbert. Ainda que bastante 
poderosa, repetidamente ela se mostra disposta a sacrificar a si e a seus 
interesses para atender aos seus amigos humanos ou de presas afiadas.

Em True Blood, Sookie conta desde a infância com a amizade de Tara 
Thornton, interpretada pela atriz negra Rutina Wesley. Humana, Tara 
tem um crush desde a infância em Jason Stackhouse (Ryan Kwanten), 
irmão de Sookie, mas desenvolve um relacionamento afetivo-sexual 
com a humana Naomi (Vedette Lim) durante a quarta temporada da 
série. No episódio final desta, Tara defende Sookie de um tiro e morre, 
renascendo como vampira na premiere da quinta temporada. Por inicia-
tiva da amiga e de seu primo Lafayette Reynold, Tara é transformada 
pela vampira Pamela Swynford de Beaufort (Kristin Bauer van Stratens), 
com quem acaba se envolvendo, sendo ambas consideradas bissexuais. 
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Vampira, Tara é destruída durante os primeiros três minutos da sétima 
e última temporada da série. Tara e Lafayette foram os únicos persona-
gens não-brancos entre o elenco principal de True Blood.

Em O Mundo Sombrio de Sabrina o elenco não se mantém tão branco 
como em sua predecessora, Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira. Embora 
a série abrigue personagens não-brancas, com identidades de gênero 
não-binárias e sexualidade não-hetero, Sabrina ainda é uma jovem cuja 
identidade étnico-racial ou sexual não faz problema nos termos do nosso 
mundo, ainda que ser filha de uma humana com um bruxo lhe traga 
desafios na série. Interpretada pela atriz negra Jaz Sinclair, sua melhor 
amiga, Rosalind Walker, também descobre-se bruxa na temporada final 
da série. Sem que essa faceta de sua identidade tenha espaço para ser 
problematizada como foi para Sabrina Spellman, Roz é imediatamente 
convocada a usar suas habilidades na defesa de seu coven e da cidade 
fictícia de Greendale. Interpretado por Lachlan Watson – que identifica-
-se como não-binário –, nos deparamos também com a transição de 
Theo Putnam, nascido Susie Putnam. O primo de Sabrina, interpretado 
pelo ator negro Chance Perdomo, Ambrose Spellman é um personagem 
não-hetero que relaciona-se com bruxos e bruxas na série, incluindo 
Prudence Night, interpretada pela atriz negra Tati Gabrielle, bruxa órfã 
que eventualmente rivaliza ou associa-se à Sabrina. 

Exibida originalmente pela The WB, Jovens Bruxas conta a história 
de três irmãs entre 20 e 30 anos, embora tenha sido considerada uma 
série adolescente. Em seu reboot, Charmed: Nova Geração, Mel Vera 
(Melonie Diaz) é lésbica e começa a série em um relacionamento com a 
personagem Niko Hamada, interpretada pela atriz nipo-estadunidense 
Ellen Tamaki, relacionando-se também com as personagens Jada Shields 
e Ruby, interpretadas pelas atrizes negras Aleyse Shannon e Bethany 
Brown. 

Produzidas nos Estados Unidos, mas distribuídas entre diferentes 
países, a fantasia televisiva norte-americana apropria-se amplamente de 
mitos anglo-americanos, investindo-se em figuras como da bruxa, do 
vampiro, do lobisomem, da fada, ocultando ou delegando, majoritaria-
mente, lugares subalternos a personagens não-brancos, não-binários e 
não-hetero, isto é, quando não simplesmente ocultam a existência de 
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corpos e experiências diversas, às dispõem narrativamente em segundo 
plano em relação às protagonistas – mais próximas dos padrões consi-
derados hierarquicamente superiores dentro da cultura Ocidental 
conforme sua configuração histórica e remanescente.

Considerações finais

Formato típico da gramática televisiva, especialmente se pensarmos 
na programação familiar da televisão broadcast, as sitcoms (comédias 
de situação) norte-americanas podem ser consideradas, historicamente, 
importantes veículos de representação feminina, estereotipização e 
subversão. Devedoras do teatro popular, tradição menos prestigiosa do 
que o drama teatral (WILLIAMS, 2016), encontramos sitcoms populares 
centradas na história de mulheres pelo menos desde I Love Lucy (1951-
1957).

A produção televisiva vem mudando muito ao longo dos anos. O 
aumento de seu prestígio pode ser relacionado ao aumento do investi-
mento financeiro feito por produção, tornando possíveis os dramas de 
apelo fantástico, que se distanciam bastante das comédias de situação 
restritas a dois ou três cenários e mesmo a um conjunto muito reduzido 
de atores e personagens. 

Observamos aqui como a magia e seu domínio por mulheres segue 
sendo um forte produto da TV aberta, subalternizada, entretanto, em 
relação aos grandes dramas fantásticos ou sobrenaturais de canais 
premium como a HBO, considerando-se que o crescimento do prestígio 
no meio televisivo esteve acompanhado também de um processo de 
masculinização da audiência (CASTELLANO; MEIMARIDIS; FERREI-
RINHO, 2019) que apelou para a “centralidade da figura masculina em 
narrativas consideradas ‘sérias’ e complexas” (CASTELLANO; MEIMA-
RIDIS; FERREIRINHO, 2019, p. 87).

Neste trabalho, investimos sobre as séries A Feiticeira (Bewitched, 
ABC, 1964-1972), Jeannie é um Gênio (I Dream of Jeannie, NBC, 
1965-1970); Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira (Sabrina the Teenage 
Witch, ABC e The WB, 1996-2003), Buffy: A Caça-Vampiros (Buffy the 
Vampire Slayer, The WB, 1997-2003), Jovens Bruxas (Charmed, The WB, 
1998-2006), True Blood (HBO, 2008–2014), Diários de um Vampiro 
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(The Vampire Diaries, The CW, 2009–2017), Charmed: Nova Geração 
(Charmed, The CW, 2018-) e O Mundo Sombrio de Sabrina (Chilling 
Adventures of Sabrina, Netflix, 2018–2020) entendo-as como objetos 
inseridos em extensas tramas de produções ficcionais televisivas, sendo 
qualquer corte que pudermos sugerir arbitrário e intencional.

Ainda que a quantidade de séries centradas exclusivamente em uma 
ou mais personagens femininas tenha aumentado muito, assim como 
a própria produção e distribuição de séries nas últimas décadas, ainda 
parece mais fácil encontrá-las entre os produtos de sucesso da TV aberta 
do que entre a programação mais prestigiada das redes a cabo ou das 
plataformas de streaming, ao menos entre as séries de fantasia. Inse-
ridas nas tramas da cultura cotidiana composta por uma variedade de 
experiências, a mídia e seus discursos também contam com um aspecto 
pedagógico. Mais ou menos ficcionais, as narrativas da mídia informam 
sobre possibilidades de ser e estar do mundo, suas gratificações e conse-
quências. Na programação teen, esse caráter recebe ênfase, havendo 
uma preocupação maior sobre quais temas os jovens poderiam acessar 
ou não, e como estariam expressos nesses produtos. É interessante notar 
como os dramas românticos e familiares não saem de cena conforme 
essas séries com elementos de fantasia trafegam entre a comédia e o 
mistério ou terror sobrenatural, mas vão abrangendo também outras 
camadas da vida dessas jovens mulheres, como a social, a escolar, a 
profissional e a sexual. 

Diante intervalos temporais cada vez mais comprimidos entre desen-
volvimentos tecnológicos e mudanças sociais que se sobrepõem cada vez 
mais rápido, vem tornando-se menos tolerável que novos produtos midi-
áticos limitem-se à representação de pessoas jovens brancas cisgênero e 
heterossexuais de classe média ou alta, embora personagens assim ainda 
sejam a forma dominante de representação da feminilidade – ainda mais 
se considerarmos quantas delas são também magras e sem deficiência. 
Assim, com o interesse de lucrar mais uma vez com as comunidades 
de fãs de programas anteriores, revivem-se projetos e tenta-se adaptá-
-los às sensibilidades contemporâneas, tendo-se em mente sempre quais 
barreiras podem ou não ser transpostas para manter seu apelo comer-
cial. 
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Capítulo 21

Na margem esquerda do Velho Chico: 
identidades e experiência no sertão 
norte-mineiro
Raíra Saloméa Nascimento

Identidades em Fluxo

Stuart Hall inicia a obra “A identidade cultural na pós-modernidade” 
(2006) demarcando seu posicionamento quanto à compreensão de iden-
tidades: são descentradas, deslocadas, fragmentadas. Segundo o autor, 
estamos em um processo de alterações tanto de identidades pessoais 
quanto das “paisagens culturais” coletivas sob as quais nos ancorá-
vamos. Essas paisagens podem ser entendidas como contexto, quadro, 
cenário “de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, 
no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos 
sociais” (HALL, 2006, p. 9).

A velocidade das mudanças na sociedade globalizada põe cons-
tantemente em cheque, à luz de novas informações e referências, as 
práticas sociais. Recorrendo às contribuições de Anthony Giddens e 
Ernest Laclau, Hall (2006) argumenta que, após o descentramento e 
deslocamento da globalização, as sociedades têm se caracterizado pela 
diferença: “elas são atravessadas por diferentes divisões e antagonismos 
sociais que produzem uma variedade de diferentes ‘posições de sujeito’ 
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– isto é, identidades – para os indivíduos” (HALL, 2006, p. 17). Nesse 
novo fluxo, em que as identidades não são mais estáveis, as sociedades 
também não seguem unificadas. O que permite um sentido coletivo, 
segundo estes autores, é a possibilidade de articular conjuntamente as 
diferenças (HALL, 2006). 

Estando abertas, as estruturas identitárias permitem novas elabora-
ções, novas identificações que vem e vão “de acordo com a forma como 
o sujeito é interpelado ou representado” (HALL, 2006, p. 21). Há, então, 
uma mudança de uma política de identidades para uma política de dife-
rença. Para que exista uma identidade é necessário que haja a alteridade, 
um outro com o qual eu me relaciono e me reconheço, como igual ou 
como desigual. “A diferença importa”, afirma Hall (1996, p. 71) pois ela 
posiciona e se inscreve em nossas identidades culturais. 

Em “Identidade cultural e diáspora” (1996), Hall apresenta dois 
caminhos para pensar a identidade cultural. O primeiro, ao qual ele 
tece críticas, se refere a uma unidade compartilhada, definida pela 
experiência histórica e pelos códigos culturais que nos são fornecidos, 
formando quadros de valores e significados estáveis que os indivíduos 
devem encontrar em sua essência. O segundo, se refere a “rupturas e 
descontinuidades” (p. 69) que constituem nossas experiências identitá-
rias. Há uma origem histórica, mas entre os pontos similares há também 
pontos de diferença no que nós vamos nos tornando.

Para Hall (1996, p. 70), a identidade cultural “tem suas histórias, e 
as histórias, por sua vez, têm seus efeitos reais, materiais e simbólicos. 
O passado continua a nos falar.” No entanto, este passado não nos surge 
como uma linha reta, uma origem fixa a nos desvelar nossa essência, 
mas

é construído sempre por intermédio de memória, fantasia, narrati-
va e mito. As identidades culturais são os pontos de identificação, os 
pontos instáveis de identificação ou sutura, feitos no interior dos dis-
cursos da cultura e da história. Não uma essência, mas um posiciona-
mento [grifo do autor] (HALL, 1996, p. 70).

Identidades culturais se posicionam e reposicionam, num jogo em 
que os sentidos nunca se completam, mas seguem em movimento. São 
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construídas por meio das representações, são o lugar que ocupamos 
no mundo, de onde somos vistos e de onde falamos. “As identidades 
resultam de formações históricas e repertórios culturais específicos. 
Cada uma dessas histórias de identidades está inscrita nas posições que 
assumimos e com as quais nos identificamos” (HALL, 2003, p. 433).

É importante destacar que para Hall (1996, 1997) representações 
são entendidas como construções simbólicas, como a produção de um 
conjunto de significados que constitui as coisas por meio da linguagem. 
Pessoas, eventos, objetos só adquirem significado quando lhe são atribu-
ídos, em nossa mente, um determinado sentido sociocultural, quando 
são representados. Representar é traduzir, significar, retratar o mundo a 
outro, é produzir significados através da linguagem. 

Como exemplo da afirmação anterior, retomemos o texto “Identi-
dade cultural e diáspora” (1996), no qual Hall aborda a construção iden-
titária do negro jamaicano: numa visão essencialista, a raiz dessa iden-
tidade é africana e essa origem bastaria para definir as identificações e 
representações do negro jamaicano. No entanto, Hall reivindica que essa 
identidade é muito mais complexa: é marcada a partir da raiz africana, 
mas também pela experiência da escravidão1. 

A experiência da escravidão é determinada pelo olhar do branco, 
pelo olhar colonizador sobre os negros, que os marcam e os fazem se 
ver como “outros”. Este exemplo nos ajuda a pensar como o processo de 
identidade, numa sociedade de dominação, é resultado de confronto e 
luta. A dominação posiciona o outro ao retirar dele o poder de sujeito de 
fala. Poder falar e dizer quem sou é a marca da minha autonomia. Dessa 
forma, o processo identitário está fortemente ligado à narrativização, 
tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo; está ligado a um 
processo de apropriação da narrativa para que os indivíduos possam 
construir sua própria história do vivido, para que possam narrar-se. 

A identidade reúne, então, essas duas tensões: a representação 
advinda do outro (uma imagem social que me posiciona) e a represen-
tação que eu faço de mim mesmo (HALL, 1996). Ela se dá nesse terreno 
de embate, de apropriações, de tornar próprio. Por isso, a identidade é 

1. Muitos outros autores se aprofundam nessa tese, como Aníbal Quijano (2005).
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forjada no terreno da experiência, na nossa relação com o mundo. As 
representações criadas sobre os negros foram forjadas na experiência da 
escravização. E é na experiência de luta e enfrentamento que o negro diz 
eu não sou esse. É na experiência cotidiana que a mulher negra diz de sua 
identidade, como afirmou Sojourner Truth em seu célebre discurso em 
1851: “Não sou eu uma mulher?”. 

Identidade e Experiência

Fazendo uma releitura de diferentes autores para abordar discursos 
de identidade e alteridade, Vera França (2002) evidencia a relação entre 
o conceito de experiência e de identidade, uma vez que esta é construída 
no terreno da ação e da intervenção dos homens: “O terreno onde essa 
convivência se realiza, onde se dão os enfrentamentos, e onde diferentes 
lugares se constroem, é o terreno das experiências” (FRANÇA, 2002, p. 
34). O conceito de experiência é um dos pilares do pragmatismo, assim 
como o protagonismo da ação no processo de conhecimento e a noção 
de temporalidade atravessada, de um presente que aciona um passado e 
convoca um futuro. 

Experiência é experimentar, vivenciar, conhecer o mundo e apre-
ender as coisas que o compõem. Esta é a dimensão prática da experi-
ência. Ela ainda pode se dar por uma dimensão de conhecimento (é 
conhecendo as coisas que nos apropriamos delas) e por uma dimensão 
sensível (utilizando os sentidos e as emoções). Mas há também uma 
dimensão constitutiva da experiência, a que França (2002, p. 35) define 
da seguinte forma: “através da experiência nos apropriamos do mundo e 
o constituímos como nosso – e neste movimento, também nos constitu-
ímos enquanto sujeitos neste mundo”.  

A definição de uma experiência de Dewey (1980), como essa experi-
ência singular, que se destaca entre as experiências mais comuns e que 
não se encerra no momento em que acontece – mas segue como um 
processo de agir e padecer, nos remete ao próprio conceito de identidade 
de Hall, como um constante devir entre quem somos e quem podemos 
nos tornar. Experiência e identidade são construídas na interação com o 
mundo numa dinâmica temporal contínua, circular, em fluxo. 



351NA MARGEM ESQUERDA DO VELHO CHICO

O que nos afeta não depende apenas de nós, de modo que não po-
demos controlar o que se passa e o que acontece; entretanto, não so-
mos indiferentes àquilo que nos atravessa e se coloca à nossa frente 
(LANA et al., 2014, p. 144).

É importante demarcar as distintas filiações desses autores. Hall, 
sociólogo contemporâneo, filiado aos estudos culturais britânicos, em 
muitas de suas abordagens se difere a Dewey. O filósofo e educador 
norte-americano, que ajudou a fundar o pragmatismo, fala a partir da 
realidade do início do século XX, de um ambiente urbano desorgani-
zado e insurgências estudantis. Aqui, observaremos as aproximações 
entre ambos, mas tendo sempre em mente seus pontos de partida. 

A começar da própria experiência pessoal de Stuart Hall, enquanto 
jovem jamaicano a aportar no Reino Unido, que nos serve de instru-
mento para compreensão de suas ideias a partir do texto “A formação de 
um intelectual diaspórico” (2003). Esta experiência é descrita pelo autor 
como um componente indissociável na construção de sua identidade 
e de sua produção teórica. Sua identidade, como vai narrando Hall ao 
longo do texto, não é indiferente às transformações políticas e sociais 
que ele acompanha na Inglaterra e na Jamaica. Sua experiência diaspó-
rica é definida pelas conjunturas históricas e constituiu seus posiciona-
mentos que, por sua vez, compõem sua identidade.  

Há ainda outro ponto comum a estes dois conceitos. Da mesma 
forma que a narrativa e a discursividade são constituidoras da identi-
dade, fundamentais para construção da subjetividade e resistência, “a 
experiência só se torna pessoal por meio de um processo de narração e 
apropriação” (Ibidem, p. 146), ou seja, quando a experiência é compar-
tilhada. A resistência identitária está associada à construção de uma 
linguagem própria. Relatar a si é uma posicionalidade, uma elaboração 
reflexiva, uma resposta estratégica ao outro. Elaborar o mundo numa 
linguagem específica e autônoma privilegia a ação do sujeito sobre sua 
própria existência. 

No entanto, nem todas as linguagens são legíveis, consideráveis, 
reconhecíveis. Neste material que propomos analisar, a narrativa teste-
munhal foi a escolhida para aproximar experiência e identidade. É 
interessante atentar para o quão modificáveis podem ser as estruturas 
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narrativas disponíveis para tornar visíveis e audíveis as experiências e 
identidades e se haveriam formatos que desencadeiam, de fato, maiores 
possibilidades de resistência.

Nessa dinâmica, identidade e alteridade são pares permanentes, de 
modo que a experiência com o outro é constituidora da minha identi-
dade. Como Hall (2000, p. 110) afirma, “as identidades são construídas 
por meio da diferença e não fora dela”, na relação com seu exterior cons-
titutivo. Por isso, conforme França (2002), a formação da identidade se 
faz nos embates da experiência. Viver em sociedade é promover sempre 
articulações conflitantes, suturas efêmeras entre posições assimétricas.

E é nesse embate, no cruzamento entre o “nós” e o “outro”, no inter-
valo entre o que somos e o que deveríamos ser que emerge o simbólico 
(FRANÇA, 2002). As manifestações simbólicas das práticas culturais 
permitem, conforme França (2002, p. 37), “uma consciência reflexiva, 
que é um ver-se, um constituir-se, e uma consciência do outro, da vida 
comum”. 

Cultura como Posicionamento e Resistência

Pela perspectiva dos Estudos Culturais, cultura é entendida como 
vivência e modo de organização das relações entre todas as práticas 
sociais. As práticas culturais, portanto, são materiais e simbólicas e suas 
representações atuam como campo de lutas e disputas de sentidos. 

Apesar de não ser uma escola da Comunicação, como a de Frank-
furt ou a Americana, os Estudos Culturais são um importante campo 
dos estudos em Comunicação. Fornecem uma revisão do conceito de 
cultura constituída por uma influência não só econômica, mas sobre-
tudo, política e identitária. Para Hall (2003) são uma formação discur-
siva que abarca discursos e histórias múltiplos; “um projeto aberto ao 
desconhecido, com a marcação de uma posição política” (Ibidem, p. 
221). 

Marcando uma forte reação ao pensamento de Adorno e Horkheimer, 
os Estudos Culturais vão questionar o estabelecimento de hierarquias 
entre formas e práticas culturais estabelecidas. Seus primeiros estudos 
vão se dedicar a mostrar como a cultura popular – aquela produzida 
pelo povo, pela apropriação dos meios, pelas formas críticas de pensar 
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o conteúdo cultural de massa – é fortemente influenciada pela perspec-
tiva de que não há só um domínio da reflexividade dos sujeitos, mas 
sobretudo, há resistência, rearticulação, reapropriação, desterritoriali-
zação; há espaço para uma recepção ativa e crítica. Aqui, entendemos 
cultura popular não como produto da indústria cultural, mas, a partir 
do aporte gramsciano e dos estudos culturais latinos e britânicos, “como 
um sistema de relações entre classes sociais que constitui tanto um 
lugar para a produção de consenso como também de resistência a este 
consenso” (SOUZA, 2018, p. 51).

Como um dos principais expoentes dos Estudos Culturais, Hall vai 
se referir a um jogo de cruzamentos e intersecções entre culturas, que 
se influenciam e negociam em torno da significação e decodificação 
dos sentidos; ao que ele nomeia de articulações. Seja reproduzindo ou 
resistindo, as classes populares possuem suas próprias formas culturais, 
marcadas pelos macroprocessos de globalização, migração e consti-
tuição do Estado nação na pós modernidade.   

Para utilizarmos uma prática característica das pesquisas em Estudos 
Culturais, marcadas por forte viés empírico, qualitativo e pragmatista, 
acionaremos para uma breve análise o projeto “Cartografia do Velho 
Chico: Memória, Território e Oralidade”, realizado em 2015/2016 por 
meio do Edital de Fomento a Produtores e Artistas Negros da Fundação 
Nacional de Artes e Ministério da Cultura.

As produções acionadas desta cartografia são o relatório de execução 
do projeto (2016) e três etnodocumentários disponíveis na plataforma 
Youtube: “Manzuá?”2; “Quem disse que o Reis não sai? Ele sai”3; e 
“Festejos de São Pedro”4. As três produções audiovisuais foram diri-
gidas por Maria Ribeiro e Mariana Cabral e abordam a celebração de 
festas populares na região do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu, norte de 
Minas Gerais.  

2. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iENbbEsWS7I&t=459s. Acesso em: 
5 fev. de 2022.

3. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zIrjF1a9Vso&t=316s. Acesso em: 5 
fev. de 2022.

4. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PvzNkQsW5oE&t=3s. Acesso em: 
5 fev. de 2022.
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O etnodocumentário Festejos de São Pedro (2015) acompanha os 
preparativos da festa de São Pedro no Quilombo do Onça, no município 
de Cônego Marinho. Quem disse que o Reis não sai? Ele sai (2015) registra 
a celebração dos Bois de Reis de Sá Martinha, matriarca da comunidade 
Meios, em Itacarambi, barranca do rio São Francisco. Manzuá? (2015) 
visita a barranca do rio Carinhanha, afluente do São Francisco, para 
registrar a dança popular do Manzuá no Quilombo Retiro dos Bois, em 
Januária.

A cartografia cognitiva como estratégia teórico-metodológica, é 
segundo Jesús Martín-Barbero, própria para “construir imagens das 
relações e dos entrelaçamentos, dos caminhos em fuga e dos labirintos” 
(2004, p. 12). O autor sugere que a cartografia pode oferecer novos cami-
nhos à teoria da comunicação, “traçados não apenas sobre, mas também 
a partir das margens” (Ibidem, p. 14). Ao deslocar o eixo de análise para 
as mediações comunicativas da cultura e pensar o lugar de enunciação, 
a comunicação se abre para novos modos de simbolização e ritualização 
dos laços sociais e para ver junto com populações subalternas.

FIGURA 1: Frame do etnodocumentário Festejos de São Pedro (2015).
FONTE: Reprodução.
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As produções audiovisuais referidas são narradas em primeira pessoa 
pelos moradores das comunidades. Seguem o formato de entrevista, no 
qual homens e mulheres, geralmente mais velhos, contam o passado e o 
presente das comunidades e das celebrações, explicando significados e a 
dinâmica de realização dos eventos. 

Os três territórios tradicionais enfrentam o avanço da fronteira 
agrícola e a desterritorialização (CAMPOS, 2016). A permanência das 
práticas de tradição cultural ganha, desta forma, uma dimensão de resis-
tência, como é possível identificar nas narrativas dos homens e mulheres 
entrevistados. Como afirma Anthony Giddens (1990, p. 37) “nas socie-
dades tradicionais, o passado é venerado e os símbolos são valorizados 
porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um 
meio de lidar com o tempo e o espaço”. 

É dentro desse contexto de negação, da experiência de apagamento 
de seu território e cultura, que surge um posicionamento, “uma repre-
sentação que nega a negação e afirma um outro lugar e uma outra iden-
tidade” (FRANÇA, 2020, p. 29). Nas falas dos entrevistados percebe-se 
como é importante localizar os modos de Sá Martinha de fazer o Boi de 
Reis; e como a dança do Manzuá é a ressignificação do modo simples 
como os “antigos” carregavam seus pertences (em trouxas de pano na 
cabeça). 

Os processos identitários, assim como a experiência, tem essa capa-
cidade de construir e reconstruir lugares, e reposicionar todos os outros 
(FRANÇA, 2002). Reposicionar, reconfigurar e alterar disposições são 
ações políticas que mudam visibilidades e, por isso, alteram legibili-
dades e modos de ver e falar acerca do mundo do outro e de suas formas 
de vida.

Numa concepção de identidade como essência e unidade, buscarí-
amos verificar a origem desses festejos, quais os pontos em comum entre 
o Boi de Reis das Veredas e o Boi de Reis de Remanso, na Bahia, de onde 
veio Sá Martinha; ou o que a tradição do mastro de São Pedro, na comu-
nidade do Onça, preserva de outras regiões ou práticas mais antigas. 
Mas na concepção de identidade enquanto processo, enquanto jogo de 
posicionamentos, nos interessa a dinâmica de constituição dessas festi-
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vidades, a relação entre sentidos novos e antigos, gerando outras tramas 
identitárias, atravessadas por tensões de poder, assimetrias e intersec-
cionalidades.

As memórias das práticas antigas e a presença do rio no cotidiano 
são evidenciadas nas narrativas de todos os entrevistados. A festa de São 
Pedro e o Bois de Reis são práticas originalmente religiosas, mas, nestas 
comunidades, ultrapassam visivelmente essa dimensão, para abarcar 
outros símbolos, como o de entretenimento no ambiente rural e o 
espaço social de consumo da bebida alcoólica, especificamente cachaça 
(CAMPOS, 2016). 

Em todas as três práticas narradas, todo o processo é importante para 
a consumação da experiência. O preparo da comida e a busca do mastro 
são tão importantes como a cerimônia em torno da Igreja na Festa de São 
Pedro. No Bois de Reis são vários dias e diferentes processos compondo 
a experiência da saída do boi. As práticas são igualmente comunitárias, 
de tal forma que só se realizam com o envolvimento de um grande grupo 
de pessoas. Apesar de a maioria dos envolvidos serem adultos e idosos, 
há a presença de jovens e crianças nas danças e instrumentos. Uma inte-
ração evidente entre as gerações, como contam as noras e filhos de Sá 
Matinha. A experiência da matriarca e de sua família foi compartilhada 
com toda a comunidade Meios, ressignificando as identidades culturais 
do lugar.

É possível perceber que quando narram, dançam ou cantam, homens 
e mulheres, especialmente as mulheres, sorriem e demonstram grande 
satisfação, num movimento que parece reafirmar suas identificações, 
histórias e subjetividades. “Essa dança, do meu tempo para cá, foi 
uma dança quase inventada”, destaca uma das senhoras entrevistadas, 
evidenciando as alterações que a prática vem sofrendo, numa tentativa 
de aumentar o tempo do evento, com cantoria de improviso. Como 
afirma Hall (2000, p. 106), a identificação nunca é um ajuste completo, é 
constituída “a partir do reconhecimento de alguma origem comum, por 
características que são partilhadas com outros grupos ou pessoas, ou 
ainda a partir de um mesmo ideal”.  
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Ao afirmar “Eu tenho orgulho de carregar essa trouxa”, encenando 
um diálogo da dança do Manzuá, a moça sertaneja se posiciona. A dança 
é a representação do cotidiano de seus pais e avós, uma celebração da 
resistência e afirmação dos povos rurais que, como relatam, eram ridi-
cularizados “pelos coronéis” por carregarem seus pertences em trouxas. 

O material cartográfico completo envolveu outros processos, como 
o registro artístico de personagens das comunidades, a realização de 
mapas falados ou mapas mentais pelos moradores, entre outras ações, 
que podem fornecer referencial empírico para mais análises. Aqui, nos 
concentramos nestes materiais para ilustrar brevemente as discussões 
teóricas que, por não pretenderem ser robustas, devem ser ampliadas 
em textos futuros. 

Considerações finais

Como vimos até aqui, identidade é compreendida não como uma 
estrutura, mas como um mosaico construído no interior das relações 
discursivas, de forma autônoma e relacional. Nossas identificações são 

FIGURA 2: Frame do documentário Manzuá (2015).
FONTE: Reprodução.
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constantemente deslocadas, moldadas, modificadas e sustentadas refle-
xivamente diante das mudanças e das circunstâncias instáveis que se 
processam na vida social. Vimos ainda que é no bojo da experiência que 
as identidades se formam (FRANÇA, 2002) e tanto o conceito de expe-
riência quanto o de identidade guardam relação quanto a importância 
constitutiva da narrativa para subjetivação e autonomia dos sujeitos. 
Identidade e “experiências reais”, ou uma experiência, se entrelaçam 
ainda pela dimensão temporal, contínua, em processo. A presença da 
alteridade, a relação com o outro, é constituidora da experiência e da 
identidade e evidencia a dimensão relacional de ambos conceitos. Por 
fim, discutimos como práticas e manifestações culturais atuam como 
posicionamento e resistência identitária, identificando nas comunidades 
tradicionais do sertão mineiro como experiências coletivas e individuais 
partilhadas ressignificam, reconstroem e reposicionam as identidades 
que ali estão em processo. 



359NA MARGEM ESQUERDA DO VELHO CHICO

Referências

CAMPOS, Damiana. Cartografias da diversidade cultural do Velho Chico: 
território, memória e oralidade. Brasília: Funarte, 2016. 

DEWEY, J. A arte como experiência (Tendo uma experiência). In: Os 
pensadores, 1980, p. 89-105.

FRANÇA, V. R.V. Discurso de identidade, discurso de alteridade: a fala 
do outro. In:FRANÇA, Vera Regina Veiga (org.). Imagens do Brasil: 
modos de ver, modos de conviver. Belo Horizonte: Autêntica, 2002, p. 
27-43.

GIDDENS, Anthony. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity 
Press, 1990. 

HALL, Stuart. Identidade Cultural e Diáspora. In: Revista do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, n.24, p. 68-75, 1996

HALL, Stuart. The work of representation. In: HALL, Stuart (org.) 
Representation. Cultural representation and cultural signifying practices. 
London/Thousand Oaks/New Delhi: Sage/Open University, 1997.

HALL, Stuart. “Quem precisa de identidade?”. In: SILVA, Tomaz Tadeu 
da Silva (org.). Identidade e Diferença. Petrópolis: Ed. Vozes, 2000.

HALL, Stuart. “A formação de um intelectual diaspórico”. In: SOVIK, Liv 
(org.) Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: 
Ed. UFMG, 2003, p. 407-434.

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2006, 11.ed. 

LANA, Lígia et al. “Experiência”. In: FRANÇA, Vera; MARTINS, 
Bruno G.; MENDES, André, M. (orgs). Grupo de Pesquisa em Imagem 
e Sociabilidade: trajetória, conceitos e pesquisa em comunicação. Belo 
Horizonte: SELO PPGCOM, 2014, p. 141-148.

MARTÍN-BARBERO, J. Ofício de cartógrafo: travessias latino-americanas 
da comunicação na cultura. São Paulo: Ed. Loyola, 2004.



AINDA ASSIM NOS LEVANTAMOS360

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América 
Latina. In: A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. 
Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires, Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales. 2005, p. 117-142.

SOUZA, Fabíola Carolina de. Marcelo Rezende, um apresentador 
performático: telejornalismo policial e celebrização. 2018. 294 f. Tese 
(Doutorado em Comunicação) - Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2018.



Capítulo 22

Localizando experiências 
comunicacionais de melancolia: 
implicações de pesquisa, miradas 
epistemológicas e limites de abordagem1

William David Vieira

Introdução: primeiros passos em torno de experiências 
melancólicas

Decidir entre um pôr-do-sol obnubilante e os luminosos dias nublados 
de inverno é uma tarefa quase impossível. Por meus olhares, enquanto 
gestos ou portas para a experiência, ambos carregam seu tipo único de 
beleza. E, quiçá, de tristeza, que, para mim, é a beleza singular nessas 
duas imagens que me tomam melancolicamente.

Pensar as relações de experiência que se transcrevem em nossos 
corpos é como pensar que as experiências nos invadem e nós as inva-
dimos. Não há, nos estudos em Comunicação no Brasil, uma teoria da 
experiência, a dar conta de uma conceituação do termo e seus proce-
dimentos de abordagem. É quase consenso, porém, que as discussões 
epistêmicas em torno da ideia circundam o vislumbre do corpo como 
dimensão a receber e decifrar códigos – e que também envia códigos 
– com o ser ou a coisa com quem/que se relaciona nesse processo expe-

1. Agradecimentos à CAPES pelo apoio financeiro, em modalidade bolsa de Doutorado, o 
que possibilitou a realização deste trabalho.
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riencial. Por isso, partimos de um primeiro corpo próximo: meu próprio 
corpo, do sujeito-pesquisador. Ao longo deste texto, traremos, em itálico 
– como no primeiro parágrafo deste tópico –, interferências pessoais 
(experiências contextualizadas) que buscam fornecer outro fluxo de 
leitura e um tatear teórico-metodológico pelo percurso a ser traçado.

Se tomarmos como caminho possível os estudos culturais, a partir da 
perspectiva de Lawrence Grossberg (2010a), por exemplo, teremos que, 
como tonalidade desse processo experiencial – dado em corpos, como o 
do pesquisador –, aqueles que se inter-relacionam estão articulados numa 
lógica de paisagem afetiva: um arregimento de emergências oriundos de 
um tempo prosaico e que retornam a ele, afetando o próprio tempo, o 
modo como as coisas e essas mesmas relações que possibilitam os afetos 
se dão, e afetando, por conseguinte, os corpos. Falamos, portanto, não 
de sentimento, mas de um pensamento em mobilidade. Fazer pesquisa, 
selecionar operadores conceituais, escrever este ensaio, em tudo isso 
há uma dimensão de afeto. Se tensionar experiências melancólicas na 
Comunicação – ou experiências comunicacionais de melancolia – parte 
de um pressuposto de afetação, isso envolve os fenômenos com os quais 
lidamos e nós mesmos, implicados no fazer-pesquisa.

Assim, não haveria como considerar um pesquisador à parte daquilo 
com o que lida. E não importa se lidamos com experiências que se 
autopromovam melancólicas ou que sejam, num exercício imaginativo 
e interpretativo, lidas como melancólicas por nossos olhos. Há que se 
levar em conta, desde o princípio, a atuação do pesquisador. Assim, 
selecionamos e utilizamos experiências que nos impactam – ou que me 
impactam – melancolicamente.

Ao longo do texto e utilizando um fenômeno – um vídeo do YouTube 
– como mola propulsora de discussão, trataremos de implicações de 
pesquisa (desde a inserção deliberada do sujeito-pesquisador), miradas 
epistemológicas (com o uso de experiências pessoais contextualizadas 
como operadores conceitual ou teórico-metodológicos) e limites de 
abordagem (processos e sentidos instaurados na temporalidade em 
que se ancoram o pesquisador e sua escrita contextualizada e também 
afetiva de melancolia, pela visada que estamos defendendo). Menos do 
que tomar esse fenômeno como objeto de análise, o que denotaria uma 
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presunção de manipulação em direcionamento aos próprios afetos, o 
exercício que fazemos compreende a necessidade de pensarmos, com 
esses afetos ou modos de sentir o mundo (GROSSBERG, 2010a) – como a 
própria melancolia –, por que motivo essa temática importa (à Comuni-
cação e também me importa). O grau de individualidade não pressupõe 
um deslocamento daquilo que compreendemos como real e tampouco 
se alinha a generalizações, mas é passível de um gesto de “tradução” 
(SANTOS, 2019). Isso a faz possuir um viés de teorização, narração – faz 
possuir um grau de importância. Uma experiência localizada também 
retoma, a certo nível de intimidade, cada corpo envolvido e articulado 
nas relações e nas paisagens afetivas que se manifestam.

Sem buscarmos um arranjo conceitual de melancolia para o campo, 
tensionamos visadas, problemas e empirias que flertam, em suas fendas 
de abordagens, com essas duas dimensões teóricas de estudo (a temá-
tica e o campo científico). Entendemos que tais pesquisas devem passar 
menos por definições estabilizadas. Logo, mais do que uma tomada 
conceitual, é necessário localizar experiências de melancolia pelo pesqui-
sador implicado2. É preciso tomar o corpo (do pesquisador e também 
aquele que se dá a ver nos fenômenos, humano ou das coisas) como 
perspectiva de análise – e reafirmamos: não a estabelecer uma fórmula, 
mas a propor um projeto epistêmico, de aposta desarticuladora do olhar, 
que transite por ambos os polos, a indicar limites e potências afetivas e 
de sentido, da melancolia, da Comunicação e dos corpos atravessados.

Temos isso em vista porque as experiências, da forma como muitos 
pesquisadores as tomam, são da ordem de uma comunicabilidade 
sensível, estética e de partilha, sempre singulares e únicas – ou “indi-
viduadoras”, esclarece Dewey (1985). E, se a Comunicação se ocupa 
do corpo enquanto texto de inscrição e manifestação de experiências 

2. “Localizar” (inserido desde o título do texto) implica uma contextualização pelo 
sujeito-pesquisador e as experiências pessoais. Por esses relatos, comungamos da proposta 
de Grossberg (2010b) de compartilhar, recuperando do presente ao passado, de modo 
interpretativo, o que não necessariamente está pensado, mas se sente num imbricamento 
temporal – agir significativamente sobre o vivido e sem apaziguar a realidade, mas 
explicitando, por esse compartilhamento, que é afetivo, melancólico, atritos com o mundo 
(uma escrita afetivo-contextualizada, sobre sentir o espaço-tempo em acontecimentos 
situados, sem a presunção do todo).
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únicas, a área está intimamente ligada às preocupações com a melan-
colia no mundo contemporâneo.

Ao longo da história, vemos a melancolia se manifestar como 
rejeição à modernidade e suas armadilhas. Aqui, menos do que dar uma 
definição, indicamos a que a melancolia atende, onde e como se situa 
enquanto experiência comunicacional. É como se nos perguntássemos 
por onde passam as experiências melancólicas ou como localizá-las. Se 
ela não é uma vaga prostração e nasce da percepção da passagem do 
tempo (LOPES, 1999), isso não quer dizer que o tempo é melancólico, 
mas que a melancolia, sobre escombros de passados, presentes e futuros, 
transmuta-se numa afetação quando nos damos conta de nosso envol-
vimento inexorável no prosaico que construímos e que nos constrói a 
todo tempo.

Ou, se a melancolia pode ser sentida como uma Stimmung de que a 
reconfiguração da história (metaforizada também no tempo) tornou-
-se improvável, mas não nos guiaria a uma passividade, como sustenta 
Rangel (2016, p. 127), então ela poderia ser compreendida como uma 
“desconfiança radical do tempo”, apontando para transformações 
fracassadas desse tempo e para a necessidade de redenção por meio das 
crises. Agora, por meio da experiência e do fenômeno que descrevemos, 
pensamos para onde remam vertentes epistemológicas da melancolia, 
já que tomamos como caminho possível uma noção de afeto. E pers-
crutamos diálogos com experiências individuais, que pensamentos se 
movem e com direção a quê. 

Por uma experiência melancólica num audiovisual para a 
canção midiática

Em camadas depositadas e sempre instáveis de sentido, o prosaico que 
diuturnamente se arremessa defronte nossos olhos invade o corpo, toma 
de assalto tudo o que acreditávamos já ter sentido e vivido e reinaugura 
sentimentos e expectativas. Descansa, no veio desse prosaico, mas nunca 
em paz, uma miríade infindável de experiências.

Desde o início dos anos 2010, tornou-se comum encontrar canais 
no YouTube dedicados a unir, de um lado, imagens de filmes do cinema 
mudo, nos anos 1910 ou 1920, filmes sci-fi de baixo custo dos anos 1960, 
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cenas em VHS de gravações amadoras, familiares, caseiras, vistas como 
filmagens mofadas em VHS, com falhas nas gravações indicando um 
tempo decorrido, e de outro, músicas de bandas indies recentes. Em 
outro ensaio (VIEIRA, 2020), tentamos articular uma ideia de rede de 
sociabilidade da melancolia em torno desses vídeos, com base nas pers-
pectivas conceituais dos dois autores abordados há pouco. Isso se deu, 
no geral, a partir de reações dos usuários e produtores desses canais nos 
vídeos e nos comentários no YouTube, como reações da ordem de: “isso 
me convida a pensar um passado que não vivi e me faz querer viver esse 
passado porque consigo nutrir uma nostalgia por ele”.

Sustenta-se aí uma perspectiva importante a mim, pesquisador, a 
nostalgia e melancolia não se definem por conceitos específicos. E refor-
çamos uma tomada da nostalgia enquanto afecção similar à melancolia, 
articulada sobre o tempo, o que a torna uma ramificação de sentidos 
e experiências em complexidade. Conforme Leal e Ribeiro (2019), a 
nostalgia não apenas indica fuga do presente, saudosismo ou leitura 
romântica e avessa a problematizações de passado. Ela carrega ambigui-
dades e atritos ao futuro, com positividade ou feição criativa e crítica da 
memória – sobre a qual nos debruçaremos à frente.

Temos uma celeuma temporal posta como atravessamento de condi-
ções e experiências melancólicas, como nos lembram, novamente, as 
leituras de Lopes e também de Rangel. Entretanto, essas montagens 
ou videocolagens, que podem unir imagens variadas ou cenas de um 
mesmo produto, e se aproximam da ideia de “filmes palimpsestos” – 
como definem Santos e Musse (2016) a partir de um termo da pesqui-
sadora Sylvie Lindeperg –, como se arrastassem sentidos do antes e 
permitissem que sobre eles se sobrescrevessem outros sentidos numa 
dimensão de etéreo que se esvai e permite ser penetrada, não são exclu-
sivas de um segmento de produção que se tornou popular nos anos 2010 
na cultura do YouTube. O que dizer, por exemplo, de vídeos de viagens 
familiares ou com amigos para a praia, com músicas a embalarem as 
imagens, numa espécie de trilha sonora a colocar essas imagens para 
dançarem e performarem uma construção intimista?
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É o caso de um vídeo3 (o fenômeno aqui tensionado) gravado de 
um pôr-do-sol em um local não identificado, publicado pelo usuário 
“JONNYBATCH”, no YouTube, e colado a um trecho da música 
Everybody’s Got To Learn Sometime (1980), executada pela banda The 
Korgis e composta por James Warren. Trata-se de uma canção midiática4 
conhecida também na voz do cantor Beck e presente, nesta regravação, 
na trilha sonora do filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças 
(2004), dirigido por Michel Gondry. São várias as reexecuções da música, 
por meio também de vários e distintos usos. Com o título de I need your 
loving like the Sunshine (um verso da canção), o audiovisual traz, em 
seus pouco mais de dois minutos de duração, uma gravação em que o sol 
parece ser engolido pelo oceano. As imagens caminham aparentemente 
aceleradas, por efeito de algum programa de edição. São exibidas ainda 
silhuetas de pessoas que parecem assistir àquele espetáculo. À medida 
que a imagem se abre, temos uma sensação de imensidão que toma conta 
da tela, possibilitada ainda pela câmera que treme ininterruptamente, 
pelo movimento ágil e violento das águas do mar e pela diminuição de 
tamanho das silhuetas dos corpos humanos dispostos no vídeo.

Assisto pela primeira vez a esse vídeo por indicação de minha melhor 
amiga. O vídeo acompanha nossa amizade. Da data de postagem até hoje, 
são dez anos de convivência. Como descrevi na abertura desta seção e 
da anterior, a tessitura do cotidiano são as inumeráveis experiências que 
sobre ele – e nós – se empilham. E, para mim, empilham-se melancoli-
camente, numa ciência da passagem assoladora do tempo e desencanto 
do cotidiano, porque me fazem ocupar de memórias, a indicarem esse 
seguimento temporal ininterrupto. Gostaria de parar o tempo. Hoje está 
nublado e às vezes chove. Por força da memória e do fenômeno audiovi-
sual abordado aqui, desejo melancolicamente o pôr-do-sol, já que não o há 
agora e sou sempre tomado por insatisfações – como as coisas e os nossos 
corpos se dão: insatisfeitos, instáveis, incompletos, em fissuras, posto que 
são experiências sempre em aberto, em potencial e significativas, passíveis 

3. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Qio7YOlIdPY. Acesso em: 5 fev. de 
2022.

4. Cf. Cardoso Filho (2009).
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de teorização como um gesto de entendimento não totalizante. Tudo isso 
me motiva a pesquisar “melancolias”...

Ademais, nossa descrição experiencial é diretamente afetada pelos 
comentários direcionados ao produto audiovisual. De usuários que afir-
maram ter chegado até o vídeo por meio de um registro do jogador de 
futebol Cristiano Ronaldo cantando a música com a família a bordo de 
seu carro (uma espécie de karaokê)5 a internautas que acessaram o vídeo 
após assistirem ao filme de Gondry, o que se nota é uma gama de possi-
bilidades de encontro, de afetações. É impossível assistir ao vídeo sem 
referencialidades ou elementos adjacentes que nos foram previamente 
lançados, a começar pela própria canção e por seus arranjos, colados a 
um ocaso em gravação caseira, a um filme de romance e ficção científica 
(lido como cult), a um passeio de carro em família ou mesmo a uma 
sugestão do YouTube que pode levar a ele – outra relação de experiência 
e passagem do tempo. Se algo pode ser retirado disso, antes de qualquer 
noção de melancolia, é que as relações são inteiramente atravessadas 
e atribuladas nos processos experienciais, que podem ser lidos como 
processos temporais.

É possível encontrar ainda, nos comentários de I need your loving 
like the Sunshine, descrições como: “Só eu acho que isso não parece 
uma música dos anos 1980? Eles [The Korgis] estavam à frente de seu 
tempo”; “Canção de amor fantástica... especialmente se você está tendo 
problemas com isso”; “Esta música é para minha futura esposa. Eu 
não tenho uma, mas, quando tiver, mal posso esperar para ouvir isso 
com ela. Não sei por quê... Talvez o álcool e outras coisas projetem isso 
na minha cabeça”. Somos guiados, mais uma vez, a uma dimensão de 
tempo que toca em possibilidades de insatisfação e capacidades proje-
tivas, de imaginação (de futuro, de presente e mesmo de passado, pelo 
que mostram os comentários).

Nenhuma temporalidade é estável diante de uma percepção de 
passagem e afetação pela sucessão de acontecimentos da vida ordinária. 
Parece ser intrínseco a isso um ato de criação de memória a se dar de 
três formas: 1) as memórias surgiram de tempos passados e nossas 

5. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EF0pJkNZ6Fo&feature=emb_title. 
Acesso em: 5 fev. de 2022.
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lembranças no presente se ocupam delas – chave na qual balizamos 
o primeiro comentário descrito acima; 2) as memórias estão também 
em construção no presente, que será passado e será, por conseguinte, o 
tempo de (re)execução dessas categorias enquanto capacidades afetivas, 
isto é, que também mobilizam pensamentos – em direção ao segundo 
comentário; 3) tem-se o desejo de se criar memórias em direciona-
mento ao futuro, sabendo que certo acontecimento pode tornar-se uma 
memória – como entendemos o terceiro comentário. Nos três casos, a 
memória surge como “autoverdade” e confrontação ao tempo.

Textualidades de resistência a partir de um pôr-do-sol

A melancolia não se constrói da noite para o dia, vem de processos 
instáveis. Como afeto ou sensibilidade rebuscada, elaborada com doses de 
olhares viciados (mas cambaleantes) sobre o mundo, desde a passagem do 
tempo, ela me chafurda em criptas de tristeza e reflexão e faz emergir daí 
bálsamos de resistência para seguir a vida ordinária.

Por essa união de elementos distintos que descrevemos até aqui, como 
a possibilidade de acelerar as imagens de descida do sol rumo às águas 
do oceano, a inserção da canção como se pusesse as imagens a dançar, as 
interferências do tempo das/nas imagens, os tempos da canção (e seus 
outros usos e versões), os tempos de quem assiste ao vídeo e sob que 
condições, as temporalidades adjacentes e que dizem das referenciali-
dades que nos levam a localizar esse audiovisual – o próprio videoclipe 
original da canção pode ser outro responsável por isso –, em todas essas 
ocorrências há um olhar melancólico possibilitado, portanto, por dois 
elementos-síntese ou duas tomadas epistemológicas que dialogam dire-
tamente com as imagens a que assistimos e tecem experiências, portanto, 
de melancolia.

Primeiramente, pela canção midiática, esse produto que indica 
modos de estudar manifestações expressivas e experiências aí confor-
madas, já que os engajamentos entre essa canção e o ouvinte – conforme 
Cardoso Filho (2009) – só se percebem a partir do corpo de quem dança 
ou escuta, toca ou canta. Segundamente, pela memória, entendida por 
Sarlo (2007) como desconfiança de reconstituições do passado que não 
coloquem como ponto nevrálgico os direitos da lembrança (o direito 
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de vida, de justiça e de subjetividade). Na qualidade de narrativas de 
memória, os comentários sobre experiências com o vídeo, da forma 
como se apresentam e eu também sinto, intencionam

[...] recuperar o que foi perdido pela violência do poder [como o po-
der da passagem do tempo e os danos que este supostamente faria 
os homens sofrer], desejo cuja inteira legitimidade moral e psicoló-
gica não é suficiente para fundamentar uma legitimidade intelectual 
igualmente indiscutível. Então, se o que a memória procura é recupe-
rar um lugar perdido ou um tempo passado, seria alheia a seu movi-
mento a deriva que a afastaria desse centro utópico. Isso é o que, de 
certo modo, torna irrefutável a memória [sobretudo enquanto gesto 
criativo de se situar ou rearticular esse tempo e seu poder]: o valor 
de verdade do testemunho pretende se sustentar no imediatismo da 
experiência; e sua capacidade de contribuir para a reparação ao dano 
sofrido [...] a localiza naquela dimensão redentora do passado que 
Benjamin exigia como dever messiânico de uma história antipositi-
vista [a melancolia de fabulação/imaginação da história em Rangel 
(2016)] (SARLO, 2007, p. 42-43).

Juntas, canção e memória conotam ao audiovisual em questão um 
efeito ou signo que só pode ser decifrado enquanto ato de experiência 
ou fazer-pesquisa a partir, justamente, das expectativas (des)cons-
truídas em nossos corpos por meio de canção e tempo ou memória e 
vivência como dois substratos de referencialidade e de ponto de destino/
encontro/experiência final. No vídeo em questão, por meus arroubos/
leituras pessoais e pelos atravessamentos entre canção e memória, a 
melancolia é tecida como experiência subjetiva também passível de 
ser assimilada numa rede (como já citamos aqui), numa partilha, por 
suas características afins e por meio de proximidades de experiências 
(embora estas sejam únicas e remissíveis a si mesmas, apesar de conflu-
ências e interferências de outras experiências).

E essa melancolia que se dá a ver se compromete há séculos com essa 
ambiguidade da insatisfação e da resistência possibilitadas pela memória 
e sentidas no corpo. O que dizer, por exemplo, da insatisfação com a 
ausência do pôr-do-sol, que me tomou em alguns momentos da última 
semana, por conta dos frequentes dias chuvosos, e da minha incessante 
repetição desse vídeo, numa tentativa não de superar o presente chuvoso, 
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mas apenas de desfrutar de outra paisagem, ainda que de puro efeito esté-
tico/imagético? Pelo que penso dos corpos dispostos no vídeo publicado 
pelo canal “JONNYBATCH”, todos contemplavam o ocaso. Gostaria de 
contemplá-lo também, silenciosamente, repousando sobre a janela de meu 
quarto, com as mãos apoiando o rosto, como a postura melancólica da 
“Madalena e a Chama” (1640), de Georges de La Tour. Gostaria de viver 
suas experiências como minhas? Meu rosto daria a ver uma dupla-face: 
o outro e nosso pôr-do-sol e eu mesmo; ou os desencantos com o tempo e 
meu resistir em meio a isso. Estaria aí novamente a ambiguidade de que 
falamos, que há tempos persegue a humanidade. Pelo que mostra Staro-
binski (2014),

[...] basta atentar para a tradição literária e iconológica que se desen-
volve a partir dos séculos XVI e XVII: de um lado, o espírito melancó-
lico que sobe aos céus num êxtase de intuição unificadora, de outro, 
o melancólico que busca a solidão, que se entrega à imobilidade, que 
se deixa invadir pelo torpor e pelo estupor do desespero. Exaltação e 
abatimento: essa dupla virtualidade pertence a um mesmo tempera-
mento, como se cada um desses estados extremos fosse acompanhado 
pela possibilidade – perigo ou oportunidade – do estado inverso. Pin-
tores, gravuristas, escultores produziram imagens em que, por vezes, 
não se encontram os índices seguros que permitiriam distinguir entre 
a tristeza estéril e a meditação fecunda, entre a prostração do vazio 
e a plenitude do saber [...]. Daí as significações ambíguas que podem 
assumir, nas artes visuais, a personagem inclinada, que às vezes apoia 
a cabeça numa das mãos. Esse gesto aponta a presença do corpo que 
pesa, do espírito que se ausenta. Mas onde ele está? Num exílio irre-
vogável? Ou em sua “pátria verdadeira”? (STAROBINSKI, 2014, p. 
45-46; grifo no original).

A feição ambígua é, nesse caminhar, frutificada pela memória. Ora, 
por meio desses elementos sígnicos (como uma canção, a referência 
vinda de um jogador de futebol, a indicação de uma amiga num passado 
não muito distante, a cadente contemplação de um pôr-do-sol da janela 
ou na praia mesmo como programa de férias de uma burguesia contem-
porânea), de disposição em paisagens afetivas que, como vimos, surgem 
do cotidiano e dão o contorno de relações nele estabelecidas entre seres 
e coisas, voltando-se a esse mesmo mundo banal, temos que a memória 
está inundada de melancolia, haja vista sua seletividade ao indicar, por 
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exemplo, que determinada comida (qualquer uma, como um bolinho 
industrializado, tal qual o Alfajor da Turma da Mônica, sabor doce de 
leite) era mais saborosa antes do que hoje por seu sabor de infância – 
atribuindo a esse elemento balizador a desconsideração ou rejeição à 
ideia de possível troca de ingredientes da receita. Ou a indicar ainda que 
determinado gênero musical contava com produções melhores há dez 
ou vinte anos. Nesse sentido, a memória transforma política e emocio-
nalmente frivolidades prosaicas, impressões comezinhas, ressignifi-
cando-as com valores de importância num juízo de gosto.

Assim, a melancolia que epistemologicamente tateamos esboça-
-se nas margens de um desacerto semântico com um regime de expe-
riências dado num cotidiano que aparentemente teria se sedimentado, 
mas passou, abrindo-se a outros, não resistindo à passagem do tempo 
– condição sine qua non de disposição das coisas do/no mundo, roti-
neiramente varridas por esse tempo quase cósmico ou universal, que 
ultrapassa a história e o ser humano, atritando-se com as memórias 
deste último. Consequentemente, essa melancolia não permanece, por 
esse panorama de afetações da ordem do sensível, que rema para uma 
ideia de insatisfação ou de frustração por parte do sujeito, como impe-
rativo de prostração. Ao contrário: nas memórias que se tecem como 
perdidas num momento desse cósmico tocante, ele próprio, como enti-
dade superior e inalcançável, sem controle pelo homem e supostamente 
causador das mazelas sofridas, deve urgir não para resgatar o que passou 
e trazê-lo de volta. E tampouco para fazer com que esse algo passado/
perdido ocorra novamente. Mas para sustentá-lo num paciente pedestal 
de contemplação, na memória, como se o momento fiado na lembrança 
fosse o ápice das experiências humanas, a descambar para uma ruína 
ou crise experiencial, carente de um mais do mesmo que jamais voltará 
a ser e que convocará esse mundo de possibilidades a se arrastarem do 
passado ao presente e ao futuro, imaginativa e politicamente, como 
resistência ou um apelo de sobrevivência. Reside aí a ambiguidade que li 
em mim ao ver incessantemente o vídeo nos últimos dias chuvosos.

A escolha por esse vídeo e as descrições que fizemos em torno dele 
são, nesse caminhar, processos em andamento que nos arrolam e nos 
invadem nesse contato com o audiovisual, as temporalidades e os corpos 
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convocados. Isso está posto como demanda da própria melancolia em 
sua função de textualidade, ou seja, enquanto elemento que desarticula 
outros ao redor, tais quais o próprio tempo: a partir de múltiplos emba-
ralhamentos de passado, presente e futuro; da nostalgia como contem-
plação possível também por um passado não vivido; da consciência da 
memória como algo que se faz e desfaz em tempos distintos.

Pela melancolia como textualidade, tem-se um princípio de desesta-
bilização, de localização de outros conjuntos de texto (como o pôr-do-
-sol ou o vídeo) enquanto situações comunicativas de processualidades 
em específico e mobilizadoras de signos, tensionando “[...] relações 
temporais e de sentido que definiriam a princípio os limites e contornos 
dos textos” (LEAL, 2018, p. 23). Situam-se aí atritos entre sentidos do 
antes e do agora, retomando a ideia de “filmes palimpsestos” – caso de I 
need your loving like the sunshine.

Últimas considerações: um pouco mais sobre pistas teórico-
metodológicas

Finalmente “revi” o pôr-do-sol da janela do meu quarto. Não é o mesmo 
do vídeo, conquanto possa parecer. Não é a mesma resistência que bate em 
mim e em quem lhe assiste em outros momentos, em outras condições, sob 
outros imperativos de memória, sob outras textualidades de resistência. 
Os sentidos do hoje não são os sentidos do ontem.

Pensar uma abordagem (na Comunicação) da melancolia como 
textualidade é pensar a ambiguidade como desestabilização nessa 
relação experiencial, de contemplação entre nós mesmos e o que vemos. 
Esta, que se dá em ambos os polos, irmanados numa atmosfera afetiva 
arregimentada e em (des)construção de sentidos sobre o outro/a coisa 
e sobre nós, sobre a melancolia que revela, como textualidade de resis-
tência, uma ambiguidade: o resistir em si e as crises que possibilitam 
isso. Tal questão está posta, por exemplo, nas supracitadas pinturas da 
metáfora do rosto inclinado sobre a mão, como descreve Starobinski 
(2014):

Sobre o que se inclinam esses personagens? [...] sobre o vazio ou sobre 
o horizonte infinito. [...] sobre signos em que o espírito encontra os 
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traços de outro espírito... Sob os olhos do melancólico [...] desfilam 
os objetos emblemáticos do efêmero: colares partidos, velas consumi-
das [...], melodias interrompidas pela barra dupla de compasso [ou 
mesmo pores-do-sol]. O pensamento do espectador [convidado a 
experienciar a melancolia em seu corpo] é voltado para o eterno por 
força do memento mori [ou da passagem do tempo] e da contrição. O 
olhar do melancólico [ser ou coisa que também se abre a uma experi-
ência] fixa o insubstancial e o perecível: sua própria imagem refletida. 
O olhar do espectador, por sua vez, deve elevar-se na direção oposta 
(STAROBINSKI, 2014, p. 46-47; grifos no original).

Tendo em vista isso, ainda que falemos de experiências que se propo-
nham ou que denominemos melancólicas, como um recorte do tempo 
histórico, um filme ou um personagem de um quadro artístico, estamos 
ambos, fenômenos e nós (outros fenômenos), irmanados nessa melan-
colia. Estamos, mais ainda, falando de uma melancolia como algo que 
irrompe na experiência do sujeito, incluindo o sujeito-pesquisador. Por 
essa melancolia, compreendida aqui como gesto epistêmico-imagina-
tivo, de (re)imaginar o tempo, resistimos não apenas a ideais de moder-
nidade, como dissemos no início. Resistimos à irascibilidade de nossas 
experiências com o tempo, embora elas permaneçam na memória e 
não se findem. Firmam-se experiências comunicacionais de melancolia 
numa execução em meio a códigos culturais, vivências e sentidos de nós 
mesmos no mundo e em suas inconsistências.

Os sentidos, também como textualidades, são outra pista teórico-
-metodológica a ser levada em consideração. Como visada epistê-
mica para as experiências de melancolia, os sentidos são um elemento 
adicional de (e em) desestabilização, em contiguidade aos demais que 
vimos aqui. É preciso, portanto, pensar elementos que contribuam para 
esse processo de tensionar as ambiguidades e desestabilizações nas expe-
riências comunicacionais melancólicas. É necessário questionar imagens 
(como o que fizemos a partir de cenas de um pôr-do-sol), canções midi-
áticas, gravações audiovisuais (se estão no YouTube, por que motivo e 
com que funções; e se sobre elas se afirmam redes de sociabilidade, de 
usos e compartilhamentos), temporalidades aceleradas ou lentificadas, 
regimes de memória, referencialidades, corpos e gestos que atravessam 
séculos e gerações em pinturas etc.
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E, igualmente, duvidar de sentidos vindouros, de vestígios de sentido 
arrastados do passado e de sentidos que emergem no presente. Quais as 
condições de gravação das cenas do pôr-do-sol? O que as precedeu ou 
sucedeu? Essa intriga remonta às implicações de pesquisa (o papel do 
pesquisador), de corpo a experienciar uma melancolia nas imagens e 
em si. Também problematiza miradas epistemológicas que indiquem, 
com as experiências situadas, para onde remam questões que emergem 
das fissuras experienciais. E suscita limites de abordagem ao nos depa-
rarmos com tempos, sujeitos, corpos e memórias, o que retoma fendas 
de vivência do mundo em cada experiência e reposiciona a melancolia 
no lugar instável de afecção, de pensamento em movimento. 
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Capítulo 23

Um Filme de Ator para 
romper o compasso
Fabio Rodrigues Filho

Eu sou aquele que está solto
De todo o chão por onde caminha,

Limitado e subjugado.
E quando a terra devolver

Todas as raízes dos meus passos,
Eu surgirei como um sol

Para sempre incluído.
E no rumo do meu sangue

Todos verão a fonte,
Na hora em que o tempo transborda,

Para nascer o mundo novo

Ruth S. de Miranda Salles

Introdução

Em 1970 finalizam-se as gravações do longa-metragem Compasso de 
Espera, dirigido por Antunes Filho e protagonizado por Zózimo Bulbul. 
O filme ficou preso na censura da ditadura militar no Brasil, através da 
Lei Nacional de Segurança expressa no Ato Institucional n. 5 (AI-5), e só 
foi liberado três anos depois por pressão do próprio ator que, conforme 
conta, “já estava enlouquecendo” com a espera1. Tratava-se do primeiro 
protagonista que Bulbul fazia no cinema, em onze anos de carreira, e 
o primeiro e único filme do diretor paulista, mais conhecido por seu 
trabalho no teatro.

Em uma das primeiras cenas do longa, o escritor e publicitário Jorge 
– não seria em vão o paralelismo com o nome do ator que o interpreta, 
cujo nome de registro é Jorge da Silva –, cede a um pedido do repórter 
apesar de, como dito na cena, “não saber dizer versos direito”. Pedido 

1. "Achavam que eu estava mentindo quando dizia que tinha feito um filme. 'Esse filme não 
existe'. A paranóia baixou. Eu quero ver esse filme! Eu sei que esse filme tem importância!” 
(BULBUL, 2015, p. 37).
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feito ao fim de uma cena que, metonimicamente, aproxima-se de um 
inquérito; momento último da participação onde, finalmente, a perso-
nagem poderia falar do livro que estava lançando. O desfecho da cena 
é contundente: Jorge olha obstinadamente para a câmera como quem 
mira no espectador do cinema a possibilidade última de escape da asfixia 
daquela entrevista jornalística. Uma saída pelo olhar, eis a tentativa.

Na cena, o olhar “abre a possibilidade de agência”, como escreve bell 
hooks (2019, p. 216) e que, em sua frontalidade da interpelação, convoca 
eticamente a audiência diante da cena racista que ele, a um só tempo 
pretende sublevar-se e, no entanto, progressivamente se afunda. Jorge 
prossegue com o poema homônimo do seu livro por lançar, o “Compasso 
de Espera”:  “Eu sou floração forte / renovação do tempo / tempestade / 
e todo verde dessa chuva amadureceu para hoje”. O poema que intitula o 
livro na trama é o mesmo que dá nome ao filme, texto originalmente da 
escritora paranaense Ruth S. de Miranda Salles. Jogo de sobreposições 
que faz vacilar a representação para, no seio dela, algo se apresentar. 
Atravessamentos do real e aberturas para o real: brechas pelas quais 
nos lançamos, nesse texto, a sondar correspondências e vizinhanças, no 
esforço de amplificar alguns dos gestos potencialmente disruptivos que 
se insinuam.

Se, como veremos no ato final da sequência, o racismo toma a cena 
em sua repetição, recolocando o compasso de espera, a cena do poema 
falado por Jorge parece, a um só tempo, compor e desgarrar-se da grade 
da escritura do filme. 

Poema-promessa

Como já mencionado, não é de todo surpreendente que Compasso de 
Espera tenha sido censurado pela ditadura militar. Um dos fatores seria 
justamente a discussão das hierarquias raciais2 posta em cena, como 
uma espécie de raio-x que o filme constrói da situação do sujeito negro 
de classe média na sociedade brasileira. Compasso de Espera “trata do 

2. Concordamos com FIGUEIREDO e GROSFOGUEL (2009, p. 226) ao julgarem “ser 
mais adequado falarmos de ‘hierarquias raciais’, já que enfatizamos a verticalidade das 
relações sobre a suposta horizontalidade expressa na definição ‘Estudos das Relações 
Raciais’”.
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preconceito explícito, sendo por isso igualmente singular”, escreve João 
Carlos Rodrigues (2011, p. 108). Também o fato do filme ter como prota-
gonista um ator negro dando vida a um personagem complexo e cheio 
de camadas, uma personagem que uma vez olhado dá a ver o regime 
de visibilidade que sucessivamente o encerra nas malhas e marcas do 
racismo parece corroborar a censura perpetrada a esta obra3. Em 
resumo, em se tratando da censura, poderíamos reconhecer, tal como 
diz o diretor Antunes Filho que este filme foi barrado por ser em preto e 
branco, na exata medida que estética indissocia-se aqui de política.

Se iniciamos o texto com este filme para chegar no eixo de nossa 
análise inicial, campo de irradiação primeira – o curta Alma no Olho 
(1973), dirigido por Zózimo Bulbul – é propriamente por entendermos 
que na relação de um filme com o outro há mais do que sobras do 
negativo de película 35mm, de acentuado preto e branco4, de um que 
compuseram o todo do segundo – fato esse  constantemente destacado 
nas análises do curta (CARVALHO, 2012; PINHO, 2020; FERREIRA, 
2016) e que, no mínimo, concordamos que rende boas metáforas sobre 
o racismo impregnado, constitutivo e constantemente atualizado pelo 
cinema brasileiro. Porém, reconhecemos que de um filme para o outro, 
há um intercâmbio sensível de questões (estéticas e políticas), escolhas 
e signos. Intercâmbio literal, por vezes, que não se dá de modo linear, 
mas sim, com o trabalho do curta-metragem, cria um trânsito espiralado 
de signos. Pensamos, por exemplo, no figurino (marcadamente o paletó 
branco), no cenário (a calcinante brancura), mesmo o acentuado preto 
e branco na/da imagem, a frontalidade do corpo que mira a câmera (e 
o espectador). No modo singular desses signos serem apropriados e no 
caráter mesmo dessa repetição posterior na escritura do curta, acre-
ditamos que há uma produção diferença e releitura crítica do próprio 
Compasso de Espera. 

3. O corpo negro do protagonista e seu olhar, considerado como constituinte da cena, 
deflagra a própria cena racista que o envolve: expõe-se a ordem racista no própria 
construção de uma certa mise-en-abyme que predomina por todo o filme.

4. “Peguei a sobra do negativo preto e branco, do filme Compasso de Espera, e usei para 
fazer o 'Alma no Olho'. Naquela época tinha um preto e branco especial (...). E esse 
negativo era da KODAK, se chamava PLUS X e 4 X, o filme saía do preto para o branco e 
não passava pelo cinza, e como no filme ‘Alma no Olho’ também. O que é preto é preto! O 
que é branco é branco!” (BULBUL, 2015, p. 38).
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Manifesto corporificado

Entre Jorge (personagem) e Zózimo (ator), há aquele corpo mani-
festo em Alma no Olho e o manifesto que o curta de 1973 encarna5. 
Nesta rede de relação, consideramos e defenderemos aqui, neste texto, 
que Alma no Olho “é a hora em que o tempo transborda”, encarna e 
atualiza o poema-promessa do Jorge/Zózimo e é, finalmente, um “fim 
da espera”. Nos valeremos assim de trechos do poema “Compasso de 
Espera” para empreender uma análise das obras fílmicas.

Seria importante destacar um detalhe do longa que manifesta-se, 
posteriomente, em trecho no curta-metragem: em matéria do Jornal 
Brasil (1976), “A Xilogravura Interracial em Compasso de Espera”, o 
cineasta Sérgio Santeiro diz que “ficou chocado ao constatar que Zózimo 
Bulbul especialmente (...) havia sido dublado por Roberto Maia, um 
dublador branco. Segundo ele, era “‘uma expressão verbal de um branco 
na pele de um negro e isso me chocou’” (BALIEGO, 2017). A dublagem 
por um ator branco não deixa de  sobrepor-se, enquanto camada contra-
ditória naquilo que na própria narrativa do filme se quer denúncia e 
construção crítica da condição e situação desigual do negro no Brasil. O 
jogo de espelhos narrativo que a dublagem, por assim dizer, cria, ressoa 
naquilo que a história da representação do negro no cinema brasileiro 
reforça: “a fala do negro nunca é a sua voz e, menos ainda, o seu discurso” 
(MARTINS, 1995). 

É justamente num silêncio eloquente, permeado do ritmo jazzístico e 
de evocações do John Coltrane6, que Alma no Olho confronta o silencia-
mento. Ora, a ausência da verbal não quer dizer silêncio, muito menos 
ausência de falas. É o corpo ele mesmo que fala no filme, poderíamos 

5. Falar que o filme dá corpo ao manifesto (sendo um manifesto corporificado), aqui, 
é dizer que ele não só antecede manifestos escritos que defendem e definem o Cinema 
Negro, estritamente políticos (a exemplo do Dogma Feijoada, de 2000, e o Manifesto de 
Recife, de 2001), mas também, de certa forma, os orienta pela fato de que já em Alma no 
Olho se realiza a promessa e algumas das demandas requeridas nesses dois documentos, 
não se resumindo a isso.

6. A pesquisadora Janaína Oliveira chama atenção para o fato de que o filme é dedicado 
a John Coltrane e, em sua duração, "transcorre ao ininterrupto de Kulu Sé Mama, música 
que, além da improvisação jazzística, tem também influências musicais da África do Oeste, 
expressas tanto nos vocais de [Juno] Lewis como em instrumentos africanos, reiterando a 
conexão afro-diaspórica do roteiro" (OLIVEIRA, 2018, p. 258).
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resumir, seja no repertório do gesto ou em sua coreografia ritual. Mas, 
para além disso, destacaríamos que o silêncio barulhento em Alma no 
Olho confronta o silenciamento, tanto quanto indaga a história do ator/
atriz negro/a no cinema marcada por um economia discursiva que, 
quando muito, preserva uma estrutural mudez imposta (de fala e de 
corpo). 

A imagem rasgada

Em diálogo com o texto de Larissa Fulana de Tal (2014), para a qual 
Zózimo Bulbul em Alma no Olho, rasga a tela do cinema, concordamos 
com a autora ao passo que tentaremos esboçar, aqui, como a imagem 
mesmo é rasgada. Nesse sentido, o ator duplamente rasga a tela7 e rasga 
a imagem, num só ato. Assim, a contextualização que insinuamos em 
nossa introdução, com um cotejo entre os dois filmes, não cessará de 
retornar ao longo deste texto, retomando um filme como ferramenta de 
análise do outro (SOUTO, 2018). 

Falamos rasgo na imagem porque, em primeiro lugar, tal como o 
gesto de realizar um todo vivo a partir dos restos de negativos, reunindo 
as sobras – “colecionar as luzes para compactuar com os astros”, como 
dito no poema –, acreditamos primeiramente haver um trabalho do 
negativo8 na imagem. Tal como aborda Didi-Huberman (2010), acre-
ditamos que o trabalho ou a potência do negativo neste curta está numa 
eficácia sombria que, por assim dizer, escava o visível (a ordenação dos 
aspectos representados) e fere o legível (a ordenação dos dispositivos 
de significação). Força de negativo tal qual uma película foto-sensível 
– para seguirmos na defesa de uma outra mirada para o fato do uso dos 
“restos” de negativo. Queremos com isso dizer que a primeira caracte-
rística do rasgo na imagem em Alma no Olho seria, portanto, um rasgo 

7. Para FULANA (2014), rasgar a tela do cinema se dá pela ocupação do “lugar de onde 
se fala, assumindo a direção, estabelecendo a luta para a auto representação, na qual, ‘nós 
estamos por nós mesmos’, assim como nós falamos por nós”, reforçando a decisiva ruptura 
no regime de representação no cinema brasileiro.

8. Tal como na proposição de Didi-Huberman (2010), no uso do termo “negativo” não 
há qualquer conotação niilista ou simplesmente “negativista”, como tampouco visa a uma 
nostalgia ou qualquer filosofia geral da negatividade.
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na imagem do negro, na maneira como vemos e lemos o corpo negro e 
como, por seguinte, o definimos. Portanto, há um incisiva interferência 
na percepção a partir do envolvimento  proposto: “com Alma no Olho, 
o corpo negro é a arma, o projétil e o alvo de uma narrativa codificada 
– que simula imanência como recurso estético de deslocamento semi-
ótico – como uma reapropriação e reaproximação do próprio corpo” 
(PINHO, 2020, p. 189).

Assim, ao falarmos rasga a imagem do negro, estamos lançando olhar 
ao modo de ver cultivado pelo racismo que faz transparente e permea 
de ausência o termo e a ideia de negro. “Escravo do olhar”, da aparição 
(lembremos do sistema epidérmico racial que nos diz Fanon), este na 
perversidade e engenhosidade do racismo “torna-se” Outro porque 
preserva-se uma centralidade universal branca, enquanto o signo negro 
é forjado enquantro outridade, objetificado e encerrado num termo 
ausente (KILOMBA, 2019; HALL, 2016; PINHO, 2015). “Enquanto 
objeto de uma enunciação coletiva, que silencia sua voz e castra os índices 
de sua alteridade, o negro torna-se um efeito de linguagem sobre o qual 
se exerce um poder eficiente de discriminação e elisão”, escreve Leda 
Maria Martins (1995, p. 39). O que vemos em Alma no Olho está no seio 
do conflito e expõe-se na disputa pelo significante, não prescindindo em 
absoluto de nós espectadores, dos vícios de nossos olhares diante dele, 
da ação de projetar o filme, da memória coletiva e da consciência moral 
que aquele corpo evoca sempre-já na sua aparição na imagem. Sendo 
assim, Alma no Olho vale-se da condição de sua exibição, ele se faz em 
presença de. 

A primeira sequência do filme é eloquente do seu programa: o letreiro 
“Direção: Zózimo Bulbul” justaposto ao sorriso de ator-autor precede a 
sua gargalhada. O sorriso se desfaz e logo a sequência de enquadramentos 
parece sugerir um esquadrinhamento policialesco daquele corpo, mas é 
a recorrência do primeiro-plano (rosto por excelência), embate com a 
percepção dada, que faz vacilar e variar suspendendo a identificação ou 
mesmo a desidentificação – dupla suspensão, por assim dizer. No filme, 
em primeiro momento, o corpo de Bulbul desloca o modo como habitu-
almente o percebemos enquanto um corpo negro para, em seguida, ele 
mesmo nos saudar e nos guiar na coreografia da memória que seu corpo 
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executa em cena. Há um só tempo, ele nos desarma e nos desata em sua 
saudação: gesto de saudar que abriga em si, duplamente, segredo e luta.

Frente a um história que relegou o ator negro às margens do quadro, 
reificando um leque de estereótipos e constantemente reduzindo o 
trabalho do ator tão somente a uma ínfima função no todo do filme, 
o que nesse movimento de Alma no Olho, na recorrência do primeiro 
plano, significaria o rosto de um ator por ele mesmo, sem a máscara 
de um personagem? Numa história do cinema brasileiro (mas não só) 
marcada pela recorrência da “black-face” o que significaria, aqui, a 
aparição irredutível do rosto de um ator negro? 

Jogo deslizante dos significados9

Parece-nos, como considera Achille Mbembe (2018), que a escri-
tura produzida pelo corpo de Zózimo e a forma-força do curta procura 
conjurar o demônio do primeiro texto (um juízo de identidade, a estrutura 
de sujeição imposta ao sujeito negro) ao passo que, na mesma via, “se 
esforça por evocar, salvar, ativar e reatualizar a experiência originária” (a 
tradição) reecontrando a verdade “já não mais fora de si, mas a partir do 
seu próprio terreno” (2018, p. 65). O corpo como terreno a se investigar, 
terreno não essencial, mas histórico, história essa exposta na coreografia 
da memória que o ator, a partir de si mesmo, perfaz no espaço alegórico. 
Portanto, entre sobredeterminação e autodefinição, entre miopia supre-
macista branca que quer ver um negro e aparição do ponto cego (ponto 
preto) que questiona o olhar, aqui, o jogo de olhares faz “negro” não ser 
um significante ausente, mas a presença passa a consistir: “O homem 
pesa no conteúdo de seu espaço”, como evocado no poema de Compasso 
de Espera.

A personagem da hora nova criada no Alma no Olho, é, por assim 
dizer, papel rasgado pela escritura de um corpo que faz vacilar o “fazer 
um papel de” – ponto fulcral na nossa ideia de rasgo. A rigor, não há 
na dramaturgia do curta um personagem a se desempenhar, mas é o 
problema da figuração do sujeito que é encenado e o corpo é o veículo da 
própria narrativa10. Ao tempo que se inscreve uma experiência vivida, na 

9. MARTINS, 1995, p. 58.

10. “Sendo veículo do processo de instauração do sentido” (MARTINS, 1995, p. 57).



AINDA ASSIM NOS LEVANTAMOS384

mesma medida, reelabora-se o trauma no gesto mesmo de performá-lo. 
Na ausência de lugares de memórias, o corpo aqui se assume ele mesmo 
como um ambiente de memória e o filme, por conseguinte, uma perfor-
mance ritual (MARTINS, 2003), não prescindindo, assim, do gesto de 
sê-lo projetado e de sê-lo sempre visto, porque é a repetição, aqui, que 
produz presença e, mais radicalmente, diferença. A potência de looping 
inscrita na forma fílmica11 de Alma no olho, trabalha como construção 
de presença: “dupla repetição de uma ação já repetida, repetição provi-
sória, sempre sujeita à revisão, sempre passível de reinvenção, repetição 
que nunca se oferece da mesma maneira, mesmo quando sustentada 
pela constância da transmissão” (MARTINS, 2003).

Uma (outra) saída pelo olhar  

Aqui, rasga-se a imagem do negro porque enfim joga-se como o 
inconsciente coletivo-colonial vê e entende, no modo mesmo como 
olha, o negro. Olhar, torna-se, enfim, não ver. Rasga-se porque enfrenta-
-se o mito, mito solidamente enraizado no olhar e que se sustenta no 
imaginário racista que nos conforma – antes que se projete por sobre ele, 
ele projeta sobre nós seus olhos e, a um só tempo, aquilo que conforma 
o olhar. Rasgando, reabrem-se os caminhos do passado e des-barra-
-se o futuro (note-se, barrado por um muro branco). O que Bulbul 
faz é confrontar o protótipo (“instalação primeira de uma ordem de 
sentidos”)12, introduzindo um corpo no estereótipo (fixação dessa insta-
lação) e, assim, transcodificando-o (HALL, 2019) por dentro, pelo corpo 
de ator defasado de qualquer personagem, mas que não deixa de reler a 
contrapelo os outros personagens, em especial aquele do Compasso de 
Espera.  

Quem fala rasgo diz abertura, o que nos parece impossibilitar a fácil 
redução: trata-se de um enigma, o filme e o corpo. No cenário, o branco 
do fundo – infinito, mas inanimado –, padronizado como um tipo, sem 
boca e sem olhos, torna-se objeto e não tarda é o que limita: embora 

11. Essa potência é destacada por Carvalho (2012) em artigo sobre Bulbul: “sua narrativa 
circular permite que seja projetado em looping, exposto em um museu ou outdoor”.

12. BORGES, R., 2016.
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infinito, prende13. Duplo aparato no paradoxo: enquanto abstração 
(contraste e supremacista) e enquanto materialidade do espaço de um 
estúdio que por vezes, conduzida a câmera pelo movimento do corpo 
que perturba o enquadramento, faz aparecer o maquinismo e o branco 
infinito logo desmorona-se ante a finitude, porque se mostra enquanto 
um limitado padrão universalizante de um estúdio – lembremos que o 
estúdio de televisão é um cenário recorrente de Compasso de Espera, 
Jorge (o personagem) como publicitário transita entre fundos brancos e 
maquinismo de criação imagética que, em certa medida, ainda que no 
átimo é dado a ver em Alma no Olho. 

Liberta-se no filme (reparemos na quebra da corrente que procede ao 
retorno às origens africanas) porque o conflito que o envolve enquanto 
negro é assumido e exposto, conflito dual e paradoxal. Assim, enfrenta-
-se aquilo que o envolve e se quer totalizar a complexidade do ser. Trai-se 
portanto a oposição, o maniqueísmo delirante e dual, pela posição, ou 
poderíamos falar posicionalidade: consciência negra do negro14 posta em 
cena. Como no dado das negativas que sobram, Alma no olho nem é o 
outro – ou seja, um espelho formulado por aquele primeiro filme –, nem 
o mesmo, mas é uma radical aparição (fílmica e corpórea) localizada na 
autodefinição porque transformação a partir do que foi imposto e do 
conflito posto, dos vestígios dispersos, da relação com a história propo-
sitalmente separada: “renovação do tempo, tempestade”, como dito no 
poema.

Fim da espera

Resgatamos um decisivo diálogo que Grada Kolomba (2019) trava 
em seu capítulo A máscara, com o final do capítulo “A experiência vivida 
do negro” de Frantz Fanon (2008). A exemplar passagem final de uma 

13. Não queremos com isso localizar o filme tão somente numa inversão de lugares ou de 
papéis (o do branco e o suposto preto), mas queremos falar em primeiro momento de uma 
radical recusa ao ser o Outro por parte deste corpo negro encenando/performando a si, 
realizando a obra e espelhando-se/espalhando-se imageticamente. O branco infinito logo 
padece diante da potência de expansão infinita, tensão de abertura, do preto (cor) e, em 
paralelo, do negro (identidade). Em resumo, diríamos que o branco não se assume, aqui, 
enquanto cena (nem ordenamento), mas sim cenário.

14. MBEMBE, 2018, p. 65.
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sempre-já espera por si no cinema em Fanon, nos serve talvez de alegoria 
para o “ainda não” em Alma no Olho. Voltemos a este final a partir de 
uma interpretação de Kilomba (2019):

“Eu não posso ir ao cinema”, escreve Fanon, “Eu espero por mim”. Ele 
espera pelo/a Negro/a selvagem, pelo/a Negro/a bárbaro/a, pelos/as 
serviçais Negros/as, (...) criminosos/as, assassinos/as e traficantes. Ele 
espera por aquilo que ele não é. (KILOMBA, 2019, p. 38)15.

No curta, a alma torna-se negra pela consciência negra do negro apre-
sentada em disputa e no movimento (a coreografia ritual da memória). 
Se falamos de uma dimensão espelhal, ou um efeito de espelhamento em 
Alma no Olho é para defendê-la enquanto espelho retificador: não reflete 
tal e qual, mas empenha-se em transformar a imagem16 e transfigurar a 
ordem porque rompe o afastamento do ser consigo mesmo. O olho deve 
nos permitir corrigir os erros culturais, nos alerta Fanon (2008, p. 169) 
em seu Pele Negra, Máscaras Brancas e também Zózimo Bulbul em seu 
Alma no Olho no corpo que se cria pelo gesto performático: “A perfor-
mance é o gesto diante de um ordenamento (...). Nesse sentido, a perfor-
mance é o gesto em vias de se colocar em cena, mas que, nesse ‘em vias 
de’, reinventa a cena sem, finalmente, se reduzir a ela” (BRASIL, 2011).

Lembremos o final do Compasso, nas primeiras horas da manhã, 
Jorge com roupa de gala anda sozinho por uma estação de trem, ele 
acaba de sair de uma importante festa e descobre ali que sua amada se 
casará em poucos dias com um outro homem, um branco. É alvorada, 
mas o peso dos dias se acumula e o final do filme, aberto de um livro 
aberto, é uma caminhada vista a pino. Entre os trilhos, segue este homem 
negro que não tem rumo na narratia fora do controle branco. O final 
sugerido é, portanto, seguir em compasso de espera. Antes desta cena 

15. "O que é frequentemente chamado de alma Negra é uma construção do homem branco. 
Essa sentença nos relembra que não é com o sujeito Negro que estamos lidando, mas com as 
fantasias brancas sobre o que a Negritude deveria ser. Fantasias que não nos representam, 
mas, sim, o imaginário branco. Tais fantasias são os aspectos negados do 'self ' branco 
reprojetados sobre nós, como se fossem retratos credíveis e objetivos de nós mesmos/as. 
Elas não são, no entanto, de nosso interesse" (KILOMBA, 2019, p. 38).

16. Tomamos emprestada essa noção de bell hooks. Diz a autora: "desafiados a repensar, 
artistas e intelectuais negros insurgentes buscam novas formas de escrever e falar sobre 
raça e representação, trabalhando para transformar a imagem" (hooks, 2019, p. 33).
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final, o personagem de Zózimo (Jorge) encontra com uma família negra, 
eles perguntam se Jorge precisa de ajuda e o questiona se ele é músico 
(“vestido desse jeito...”). Jorge hesita, mas confirma: “sou tocador de 
violino”. A jovem (também negra), sorri pra ele, olhando-o com um certo 
carinho: “um dia quem sabe a gente vai ver o senhor tocando violino…”. 
Em Alma no Olho vemos (e ela vê) Zózimo tocar violino, toca-o sem o 
instrumento, mas é nisso que espelho verte-se reflexão, mais uma vez. 
“Violino tem som triste, de triste já basta a vida”, retruca a mãe na cena 
do Compasso. É na tristeza da imposição e da subjugação que em Alma 
no Olho o violino é tocado, tão corrente quanto a própria corrente de 
ferro que aprisiona as mãos. A promessa, por assim dizer, de um dia ela 
vê-lo tocar violino é cumprida no segundo filme, mas não tal e qual: é 
diferida por reparação, para que o espelho seja justiça. 

Lições de liberdade

Haveria ainda uma outra dimensão sobre o fim da espera que nos 
parece importante de ser destacada: Zózimo Bulbul, em entrevista a 
Celso Fonseca, no filme Referências (dir. Zózimo Bulbul, 2006), conta 
que se empenhou durante três anos para conseguir o certificado de 
liberação pela ditadura militar do filme Compasso de Espera, tempo em 
que também ficou praticamente sem trabalhar, pois recusava as ofertas 
que vinham17. Quando finalmente o ator conseguiu a liberação, o filme 
sequer estreou em circuito comercial, e foi justamente a partir disso que 
ele decidiu escrever sua própria história.

Em Alma no Olho, o negro não é um simulacro e nem forjado a partir 
da figura da mulher branca (tropo que predomina tanto em Compasso 
quanto historicamente na representação televisiva e cinematográfica do 
homem negro). O gesto de desobediência que o filme encarna, ressoa e 
encoraja é o gesto de libertação e liberdade onde um corpo negro, ali, se 
cria e nos impele à recriação. Se é o rosto de Zózimo Bulbul que inicia o 

17. “Como Compasso de Espera ficou três anos na censura eu fiquei também três anos 
praticamente sem trabalhar. Não tinha filme (…) e os filmes que me apresentavam 
não tinham um conteúdo que condissesse com minha índole, como meu pensamento, 
e de repente eu disse: sabe, quer saber de um negócio? Eu mesmo vou escrever minha 
historinha e vou interpretar.... Que foi o Alma no Olho. Eu mesmo sentei, eu mesmo 
escrevi, eu mesmo dirigi... E ficou pronto” (BULBUL, 2006).
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filme e retorna ao longo da duração, é a consciência negra que encerra 
atualizada na tela negra. O corpo que quebra a corrente vai no limite, 
rompe a fronteira do próprio aparato cinematográfico para saturar de 
negrura mais do que o plano, o quadro, a tela, mas o próprio cinema. O 
quadro “sem imagem” ou a tela negra, verte-se ainda em presença por 
vir, porque encerra (abrindo) o ponto de ruptura que é este filme.  

O compasso jazzístico, atonal e anacrônico da montagem (no sentido 
de abalo e movimento temporal), faz não se tratar mais de compasso de 
espera, mas de chegada, de presença anunciada porque já se mostra no 
que outrora era ausência (o quadro preto).  Como nos sugere Fulana 
de Tal (2014), no título do texto que citamos no início, “Rasgando a 
tela”, o gerúndio do verbo ressoa à potencialidade de looping que o filme 
resguarda. Imenso processo é a descolonização, bem como o movimento 
de transformação da imagem. Retornar a este filme, exibi-lo e relacionar-
-se a ele é atualizar a pedagogia da emergência legada pelo ator e, enfim, 
compactuar com os astros para nascer um mundo novo.

Em Alma no Olho, rasgar a imagem tem a ver com rasgar “o fazer um 
papel de”, figurar-se sem a mediação (ou criando um distanciamento) 
de um personagem – aparato dramatúrgico que foi, por muito tempo, 
arma de manutenção da desigual relações de olhar, colocando o ator 
negro a serviço do olhar branco via um estereótipo ou, mais corrente, 
um protótipo – aquele que é visto e construído para a ausência, uma não 
existência. No curta, o rosto do ator invade e ocupa a cena (traindo um 
sistema de construção de ausência que se deu, sobretudo, pelo “black-
-face”), gesto de ruptura e subjetivação que acontece através da imagem, 
rompendo o tecido da narrativa por um trabalho aliado à imagem. O 
rasgo na imagem, aqui, se dá ainda naquilo que chamamos de “consci-
ência em movimento”, na ruptura com a percepção e, em suma, naquilo 
que provoca o surgimento de um trecho na imagem fílmica – nesse caso 
específico, nos parece haver um rasgo no Compasso de Espera, rasgo que 
acontece depois e nos parece incidir no filme anterior. A re-apresentação 
no segundo corrompe a representação do primeiro. Em resumo, o que se 
mostra como um rasgo na imagem em Alma no Olho, nos faz, tirando as 
consequências do que foi argumentado, dizer que se trata de um filme de 
ator, onde, finalmente, o ator assume a direção (na polissemia que esta 
palavra abriga dentro e fora do cinema).
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Capítulo 24

Das narrativas às dinâmicas transmídia: 
investigando a tag “slenderman” 
no Tumblr
Alice de Freitas Gomes

Introdução

O conceito de transmídia foi apresentado pela pesquisadora Marsha 
Kinder (1991), que utilizou o termo “intertextualidade transmídia” 
para designar um supersistema de entretenimento caracterizado pela 
expansão de conteúdos através de diferentes meios e formatos em rela-
ções intertextuais. A noção de transmídia, no entanto, foi populari-
zada pelo pesquisador estadunidense Henry Jenkins que, em um artigo 
publicado em 2003 na revista MIT Technology Review, discorreu sobre 
o que ele chama de “narrativa transmídia”. O termo foi utilizado para 
referir-se à colaboração entre múltiplos meios na criação de uma expe-
riência de entretenimento mais complexa e interessante, prática que o 
autor apontou como o futuro do entretenimento.

Em seu célebre livro “Cultura da Convergência”, Jenkins (2006) volta 
a elucidar o conceito de narrativa transmídia, utilizando como exemplo 
principal a franquia Matrix. Segundo o autor, uma narrativa transmídia 
se desenvolve através de diferentes meios, que funcionam como pontos 
de acesso à história contada. Cada um destes pontos de acesso contribui 
para a expansão da narrativa à sua maneira, no entanto, deve haver certo 
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nível de autonomia entre eles, para que não seja necessário o público 
estar familiarizado com todos os produtos midiáticos para compreender 
e desfrutar da franquia (JENKINS, 2006). 

Desde as descrições iniciais sobre narrativas transmídia feitas por 
Jenkins (2003, 2006, 2009a, 2009b), os estudos sobre transmídia desen-
volveram-se bastante, estendendo-se para além do âmbito do entreteni-
mento e abarcando outras vertentes, como branding, educação e ativismo 
(ALZAMORA et al., 2019). No entanto, apesar das possibilidades de 
aplicação da noção de transmídia para a compreensão de múltiplos 
fenômenos midiáticos contemporâneos, Freeman e Gambarato (2019) 
apontam que a noção de transmidialidade, utilizada como um termo 
amplo para referir-se às práticas de distribuição de conteúdo através de 
múltiplos meios e formas textuais, é caracteristicamente compreendida 
como uma prática comercial.

Mas o que fazer em casos de fenômenos transmidiáticos que não 
partem de uma estratégia comercial de produção e distribuição de 
conteúdos? Uma possível abordagem é a das dinâmicas transmídia. A 
noção de dinâmica transmídia parte de uma perspectiva que relaciona a 
concepção germânica de mídia e o conceito foucaultiano de dispositivo, 
compreendendo, então, a mídia como “[...] um tipo de ambiência que 
estabelece disposições e configura modos de agir por meio da rede que 
a constitui” (ALZAMORA, D’ANDREA, ZILLER, 2018, p. 60). Consi-
derando esta noção ampliada de mídia, a dinâmica transmídia envolve 
diferentes ambiências midiáticas, abrangendo, assim, muitos fenômenos 
para além das narrativas transmídia criadas por empresas da indústria 
do entretenimento (ALZAMORA et. al, 2019).

Neste âmbito, o presente capítulo aborda, a partir de um segmento da 
pesquisa de mestrado1 realizada pela autora, as tensões entre a literatura 
seminal de Jenkins sobre narrativas transmídia (JENKINS 2003, 2006, 
2009a, 2009b) e o meme Slender Man, um fenômeno transmidiático 
que não se origina de estratégias comerciais de produção e distribuição 
de conteúdo. Aqui, a dinâmica transmídia do meme Slender Man na 

1. “A dinâmica transmídia do meme Slender Man no Tumblr: circulação e transformação 
de sentidos na internet”, pesquisa de mestrado em Comunicação Social desenvolvida por 
Alice de Freitas Gomes sob orientação da Profa. Dra. Geane Carvalho Alzamora.
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plataforma Tumblr é descrita com base nos sete princípios da narrativa 
transmídia propostos por Henry Jenkins (2009a, 2009b). Ao mesmo 
tempo em que esta descrição é feita, busca-se aferir em que medida estes 
parâmetros propostos pelo autor são pertinentes para a compreensão de 
uma dinâmica de expansão transmidiática construída coletivamente por 
usuários em rede. 

O meme Slender Man

Slender Man é um personagem fictício que teve sua origem em um 
jogo de edição de fotos na internet. No dia 8 de junho de 2009, o usuário 
Gerogerigegege publicou um fórum no website Something Awful incenti-
vando outros usuários a editarem imagens normais e deixá-las com uma 
aparência sobrenatural. Dois dias depois, Eric Knudsen publicou duas 
imagens nas quais é possível ver, ao fundo, uma criatura alta, magra e 
sem rosto. Esta foi a primeira aparição do Slender Man. 

Em pouco tempo, o personagem começou a se popularizar e ser 
propagado para além do website Something Awful. Dez dias após a publi-
cação inicial de Knudsen, foi lançado o primeiro episódio da websérie 
Marble Hornets no Youtube. A websérie conta a história do jovem Jay, 
que explora as filmagens de “Marble Hornets”, um projeto de filme aban-
donado por seu amigo Alex. Ao investigar as filmagens, Jay percebe 
algumas coisas estranhas, como defeitos no filme, mudanças no compor-
tamento de Alex e a presença de uma figura sombria em alguns vídeos: 
um ser alto, magro, que traja um terno preto, tem braços e pernas longos 
e um rosto em branco. Esta criatura é chamada de “O Operador”. Apesar 
do nome, O Operador carrega fortes semelhanças com o Slender Man, 
e ambos são considerados popularmente como o mesmo ser (GOMES, 
2021). Os episódios de Marble Hornets foram lançados até junho de 
2014, e a websérie alcançou estrondosa popularidade, com o seu vídeo 
mais popular “Entry #1”2 possuindo, em 17 de abril de 2021, mais de 
7,3 milhões de visualizações. Muitas outras webséries sobre Slender Man 
foram criadas, e, como Chess e Newsom (2015) apontam, estas produ-

2. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Bn59FJ4HrmU. Acesso em: 17 abr. 
de 2021.
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ções desempenharam um papel primordial na expansão do universo 
narrativo de Slender Man através de diferentes plataformas on-line.

O personagem também foi adaptado para videogame, no jogo 
“Slender: The Eight Pages”, desenvolvido pela Parsec Productions e 
lançado em junho de 2012. No jogo, que se passa na perspectiva de 
primeira pessoa, o jogador anda com uma lanterna por uma floresta, 
em busca de 8 folhas de papel com mensagens misteriosas, enquanto é 
perseguido pelo Slender Man. Este jogo também alcançou alta popula-
ridade, obtendo a marca de 2 milhões de downloads no primeiro mês 
após seu lançamento (LOUGHREY, 2018). O jogo recebeu uma sequ-
ência, chamada “Slender: The Arrival”, também jogada em perspectiva 
de primeira pessoa. Um fato interessante sobre os jogos de Slender Man 
é que eles tiveram grande repercussão na plataforma Youtube: basta 
pesquisar pelo nome dos jogos na barra de buscas da plataforma para 
encontrar inúmeros vídeos de pessoas que se gravaram jogando esses 
games. Alguns vídeos, como o de Felix Kjellberg, do popular canal 
Pewdiepie3, acumulam milhões de visualizações. De acordo com Chess e 
Newsom (2015), os jogos de Slender Man, em si, não expandiram muito 
o mito do personagem, mas foram essenciais para expandir sua audi-
ência. Esta expansão da audiência, no entanto, resulta indiretamente na 
expansão da base de criadores do universo narrativo deste personagem, 
pois ele é criado, compartilhado e modificado por diferentes usuários 
em rede. Esta característica do personagem remete ao conceito de meme 
de internet.

Segundo a definição de Limor Shifman (2013, 2014), memes de 
internet são aglomerados de itens digitais que são criados com cons-
ciência uns dos outros, compartilham características em comum e são 
circulados e modificados por múltiplos usuários na internet. No caso 
de Slender Man, a figura sombria inserida ao fundo de duas fotografias 
se expandiu, tornando-se um universo complexo formado por websé-
ries, vídeos, jogos, histórias e artes produzidas por fãs — as chamadas 
fan fictions e fan arts — e uma infinidade de outras produções textuais 
lidas e compartilhadas por incontáveis usuários em rede (CHESS & 

3. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OZMBG4Pn3Sg. Acesso em: 17 
abr. de 2021.



397DAS NARRATIVAS ÀS DINÂMICAS TRANSMÍDIA

NEWSOM, 2015). As produções mantêm sempre uma característica em 
comum — a presença de uma figura esguia, que traja um terno preto 
e não possui rosto —, mas trazem muitas variações provenientes das 
interferências criativas feitas pelas diferentes pessoas que participam do 
processo de expansão do universo narrativo em torno do Slender Man. 
Este processo de expansão envolve diferentes plataformas on-line, como 
Tumblr, Youtube e Deviantart (GOMES, 2021), e, também, as mídias de 
massa, uma vez que o personagem já foi adaptado para o cinema, como 
no caso do filme “Slender Man: Pesadelo sem Rosto”, produzido pela 
Mythology Entertainment; Madhouse Entertainment e It Is No Dream 
Entertainment e lançado em 2018 (IMDB, 2018).

A maneira como Slender Man se originou em um fórum no Some-
thing Awful e se propagou por diversas plataformas on-line — e eventu-
almente para as mídias de massa — foi um grande interesse da pesquisa, 
que tinha como objetivo entender como se configura a dinâmica trans-
mídia de Slender Man e de que maneira esse meme de internet se expande 
através da ação coletiva no Tumblr. A descrição desta dinâmica trans-
mídia a partir dos sete princípios da narrativa transmídia (JENKINS, 
2009a, 2009b) foi um dos movimentos realizados para alcançar esta 
compreensão. 

Metodologia

A pesquisa sobre a dinâmica transmídia de Slender Man foi realizada a 
partir de dados de publicações feitas na plataforma Tumblr. Esta escolha 
se deve ao fato de que a participação dos usuários em rede é essencial 
na construção e expansão do universo transmidiático de Slender Man, e 
o Tumblr é uma plataforma conhecida por ser um importante epicentro 
on-line de comunidades de fãs (KOHNEN, 2018), que são uma audi-
ência especialmente participativa (JENKINS, 1992).

A ferramenta Tumblr Tool, criada pelo pesquisador da Digital Methods 
Initiative (DMI), Bernhard Rieder, foi utilizada para coletar dados de 
postagens sobre Slender Man na plataforma. Trata-se de um script que 
pode recuperar metadados de conteúdos publicados no Tumblr a partir 
de dois parâmetros informados pelo responsável pela coleta: uma tag, 
que marca todas as postagens recuperadas, e um intervalo temporal no 
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qual tais postagens foram realizadas. Através deste método de coleta, 
foram recuperados dados de 43.508 postagens indexadas sob a tag “slen-
derman” e publicadas na plataforma entre 31 de agosto de 2010 e 30 de 
junho de 2020, período que se inicia com as primeiras postagens com 
a tag slenderman recuperadas pelo script e se encerra no prazo final 
para o fechamento do corpus da pesquisa. Após alguns procedimentos 
de afunilamento de corpus, que envolveram a seleção dos períodos de 
maior atividade comunicacional em torno da tag e a seleção das posta-
gens com o maior número de notificações (soma de likes e reblogs)4 
nestes intervalos, obteve-se o corpus empírico da pesquisa, composto 
por 141 postagens. 

Após a configuração do corpus, iniciou-se a descrição da dinâmica 
transmídia de Slender Man, com foco nas especificidades do Tumblr, 
a partir dos sete princípios da narrativa transmídia (JENKINS, 2009a; 
2009b), sendo eles: 1) Expansão versus Profundidade; 2) Continuidade 
versus Multiplicidade; 3) Imersão versus Extração; 4) Construção de 
Mundos; 5) Serialidade; 6) Subjetividade; 7) Performance. 

A Expansão trata da capacidade do público de participar da circu-
lação e propagação de um conteúdo midiático através de diferentes 
plataformas, ampliando o valor econômico e cultural de tal conteúdo ao 
longo deste processo (JENKINS, 2009a). Esta faceta do primeiro prin-
cípio da narrativa transmídia pode ser exemplificada pelos movimentos 
empreendidos por fãs da saga Harry Potter em sua busca da criação de 
novas conexões com este universo narrativo. Ao tratar sobre a articulação 
entre os esforços de marca e a participação dos fãs na configuração da 
narrativa transmídia de Harry Potter, Sanseverino (2016) aponta como os 
fãs da saga produzem e compartilham conteúdos em plataformas como 
Youtube, Twitter e Facebook, expandindo este universo narrativo para 
além dos enredos dos livros e dos filmes. A saga Harry Potter também 
pode ser utilizada para ilustrar a segunda parte do primeiro princípio 
da narrativa transmídia: a Profundidade. Segundo Jenkins (2009a) o 
conceito de Profundidade descreve a possibilidade do público “escavar” 
um texto midiático, esmiuçando-o em busca de uma maior compre-

4. A função like permite que um usuário curta uma postagem, já a função reblog permite 
que o usuário compartilhe uma postagem publicada por outra pessoa em seu próprio blog.
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ensão do universo narrativo. No caso de Harry Potter, o site Pottermore e 
os fóruns de discussão criados por fãs oferecem ao público um material 
que permite seu aprofundamento neste universo narrativo. Percebe-se 
que, apesar do termo “versus”, que separa a Expansão da Profundidade, 
ambas características podem ser verificadas em uma mesma narrativa 
transmídia. Isto é possível porque o “versus”, presente nos três primeiros 
princípios, não indica uma relação de excludência, apenas sinaliza para 
o contraste entre as diferentes facetas de cada princípio que podem se 
manifestar em uma narrativa transmídia (JENKINS, 2009a).

O princípio de Continuidade versus Multiplicidade trata das dife-
rentes experiências de entretenimento possibilitadas pelas narrativas 
transmídia, no que diz respeito à preservação de um cânone coeso ou 
surgimento de múltiplas narrativas alternativas conforme estas histó-
rias se desenvolvem através de diferentes meios. A Continuidade, como 
o próprio nome sugere, é a coerência e plausibilidade de um universo 
narrativo. Este é frequentemente um grande atrativo para a audiência, 
que busca os fragmentos da história através de diferentes meios para 
ser recompensada com a compreensão de uma narrativa completa e 
coesa (JENKINS, 2009a). Já a Multiplicidade é a possibilidade de dife-
rentes histórias alternativas em uma narrativa transmídia. Esta faceta 
do segundo princípio complexifica a noção de que as narrativas trans-
mídia devem gerar uma experiência de entretenimento coordenada e 
unificada, uma vez que, do mesmo modo que a audiência tem prazer 
em coletar os fragmentos de uma narrativa para uni-los em uma totali-
dade coesa, a possibilidade de entrar em contato com diferentes versões 
de uma mesma história pode ser, também, um atrativo para o público. 
A lógica da Multiplicidade salienta o papel dos fãs na construção de 
narrativas transmídia, uma vez que as diferentes leituras destes públicos 
frequentemente se manifestam em produções textuais, como fan arts e 
fan fictions, que expandem o universo narrativo (JENKINS, 2009a). O 
universo dos heróis da Marvel é um exemplo de narrativa transmídia 
que combina as facetas de Continuidade e Multiplicidade: ao mesmo 
tempo em que o público pode acompanhar narrativas que compõem um 
todo coeso, é possível, também, ter acesso às aventuras dos heróis que se 
passam em universos paralelos (JENKINS, 2009a).
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O princípio de Imersão x Extração aborda as relações traçadas entre 
a narrativa transmídia e o cotidiano da audiência. A Imersão é a capa-
cidade de um consumidor adentrar o universo narrativo, jogando um 
videogame ou visitando um parque temático, por exemplo (JENKINS, 
2009b). Já a Extração é a capacidade de um consumidor trazer elementos 
da narrativa para o seu dia a dia, através, por exemplo, da aquisição de 
adereços e itens colecionáveis. 

O quarto princípio da narrativa transmídia, denominado Cons-
trução de Mundos, versa sobre a construção de um universo narrativo 
complexo que articula múltiplas histórias distribuídas através de dife-
rentes meios. Este princípio relaciona-se ao impulso de certas audiên-
cias em mapear e conhecer todos os aspectos de um universo narrativo 
(JENKINS, 2009b). Segundo Jenkins (2009b) a Construção de Mundos 
está intimamente ligada ao terceiro princípio da narrativa transmídia, 
uma vez que as experiências de Imersão e Extração evidenciam o modo 
como o público pode engajar de maneira mais direta com um universo 
narrativo, criando interseções entre estes mundos e a realidade vivida 
por estas pessoas.

Para elucidar o quinto princípio da narrativa transmídia, Serialidade, 
Jenkins (2009b) traz o exemplo das séries, nas quais as histórias são 
divididas em diferentes segmentos, como episódios, e disponibilizadas 
pouco a pouco às audiências. O princípio da Serialidade, segundo o 
autor, é como uma hipérbole desta lógica de serialização. Trata-se não só 
da fragmentação da história, mas da dispersão dos fragmentos através 
de diferentes meios e formatos (JENKINS, 2009c).

O princípio da Subjetividade refere-se às extensões transmidiáticas 
que expandem um universo narrativo através da exploração de pontos 
de vista alternativos, como personagens e elementos secundários da 
narrativa. Sanseverino (2016) menciona os livros “Animais Fantásticos e 
Onde Habitam” e “Quadribol Através dos Séculos” escritos pela autora 
de Harry Potter, J. K. Rowling, como exemplos do princípio da Subje-
tividade em ação. Apesar de estes livros tratarem sobre o universo de 
Harry Potter, eles focam em personagens e elementos secundários da 
saga, expandindo este universo narrativo para além do enredo principal. 
Jenkins (2009b) aponta que tais extensões transmidiáticas podem ser 
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criadas pelos próprios fãs, citando o exemplo do seriado Mad Men, cujos 
fãs criaram perfis no Twitter se passando pelos personagens da série. 
Este tipo de ação dos fãs relaciona-se intimamente ao último princípio: 
a Performance, que trata basicamente do modo como a participação 
da audiência, independentemente de ser aprovada ou não pelos produ-
tores, pode contribuir para o desenvolvimento e expansão da narrativa 
transmídia (JENKINS, 2009b).

Com base nestes sete princípios, foi realizada a descrição da dinâ-
mica transmídia de Slender Man no Tumblr. O objetivo deste movimento 
analítico não foi apenas desvelar as características deste processo de 
expansão transmidiática na plataforma, mas também avaliar de maneira 
crítica os potenciais e limites das categorias propostas por Jenkins 
(2009a; 2009b) para a compreensão de um fenômeno transmidiático 
que não parte de um projeto estruturado de produção e distribuição de 
conteúdo em vários meios, sendo fruto de uma produção coletiva de 
usuários em rede.

A dinâmica transmídia de Slender Man no Tumblr

No âmbito do primeiro princípio da narrativa transmídia, a faceta de 
Expansão foi identificada no corpus empírico ocorrendo em três níveis. 
O primeiro é a publicação de conteúdos advindos de outras plataformas, 
como Youtube e Deviantart, através do uso de links, que foram verifi-
cados em 22 das 141 postagens analisadas. Estes atalhos, que podem ser 
inseridos manualmente ou embutidos automaticamente no processo de 
postagem, permitem que os usuários visualizem conteúdos externos ao 
Tumblr dentro da plataforma ou que sejam transportados para outros 
espaços através de um clique. O segundo nível é o compartilhamento 
de postagens sobre o personagem dentro da própria plataforma, através 
das funções de like e reblog, que permitem que o conteúdo postado por 
um blog seja disponibilizado na interface de outros blogs. O último 
nível de Expansão traz postagens relacionadas a conteúdos pertencentes 
originalmente a outras plataformas, como capturas de telas do Twitter 
e fan arts que retratam personagens das webséries sobre o Slender Man 
no Youtube. Apesar de não haver o compartilhamento de links para os 
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conteúdos originais, neste nível há a propagação da conversação em 
torno destes temas para outras plataformas. 

Esperava-se que a Profundidade estivesse presente no corpus empí-
rico na forma de teorias, devido ao caráter de mistério que cerca o 
personagem e aos enigmas presentes nas webséries que compõem seu 
universo. Esta faceta do primeiro princípio, no entanto, não foi iden-
tificada no corpus, e duas hipóteses foram formuladas para explicar 
esta quebra de expectativa. A primeira relaciona-se à circunscrição da 
análise ao Tumblr, pois, uma pesquisa exploratória dos comentários nos 
canais relacionados a Slender Man no Youtube revelou forte presença 
da lógica da Profundidade nesta outra plataforma. A segunda hipótese 
relaciona-se aos procedimentos de afunilamento do corpus, pois Mittell 
(s.d.) aponta que o nível de engajamento envolvido na Profundidade 
é encontrado em uma audiência menor, porém mais obstinada. Sendo 
assim, postagens dedicadas a “perfurar” o universo de Slender Man 
possivelmente não acumularam notificações o suficiente para serem 
selecionadas para o corpus empírico.

No princípio de Continuidade x Multiplicidade, a segunda faceta se 
mostrou preponderante no corpus analisado. Este resultado já era uma 
expectativa da pesquisa, pois o Tumblr é uma plataforma que concentra 
comunidades de fãs on-line, e, dentre as práticas comuns destas comu-
nidades, estão as produções de fan arts e fan fictions (JENKINS, 1992). 
Tais práticas estiveram muito presentes nas postagens analisadas, em 
especial a produção de fan arts, com 73 ocorrências identificadas no 
corpus empírico. Deve-se ressaltar, no entanto, que a maneira como 
Jenkins (2009a) descreve o papel das contribuições dos fãs na expansão 
da narrativa transmídia difere fortemente do papel da audiência na 
dinâmica transmídia analisada. Na perspectiva do autor, as produções 
de fãs no princípio da Multiplicidade são como “extensões não autori-
zadas da ‘nave mãe’” (JENKINS, 2009a, tradução nossa), que se diferem 
do texto canônico facilmente identificável, advindo do grupo oficial-
mente responsável pela produção e distribuição da narrativa. No caso de 
Slender Man, não há uma “nave mãe”. Trata-se de um meme de internet, 
construído por múltiplos usuários ao mesmo tempo, o que faz com que 
o crescimento do universo de Slender Man não ocorra de maneira coesa 
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e coordenada. Este aspecto da dinâmica transmídia de Slender Man, que 
privilegia a lógica da Multiplicidade em detrimento da Continuidade, 
tem impacto, também, no princípio da Serialidade. 

A identificação do princípio de Imersão versus Extração também 
expôs algumas disparidades entre os exemplos utilizados nas descrições 
de Jenkins (2009a; 2009b) e o objeto empírico em questão. Ao elucidar 
seu terceiro princípio, o autor evoca os parques temáticos e os itens cole-
cionáveis para ilustrar os movimentos de ida e vinda entre o universo da 
narrativa transmídia e o universo “real” do cotidiano da audiência, em 
uma descrição que parece pressupor uma clara distinção entre eles No 
caso de Slender Man, em que grande parte do mito se constrói sobre a 
suposição da existência do personagem, os limites entre real e ficção são 
borrados, e a Extração de elementos da narrativa do monstro podem 
gerar uma experiência de Imersão. 

Assim como a Expansão, o quarto princípio da narrativa trans-
mídia, Construção de Mundos, foi identificado no corpus ocorrendo 
em três níveis. Estes níveis relacionam-se aos cruzamentos de diferentes 
universos narrativos nas produções textuais dos usuários, prática conhe-
cida como crossover (SAMUTINA, 2016). O primeiro nível corresponde 
ao conjunto das produções textuais comumente consideradas como 
centradas no personagem, como a websérie Marble Hornets e os jogos 
Slender: The Eight Pages e Slender: The Arrival. Trata-se da construção 
do universo específico de Slender Man. No segundo nível, postagens 
que entrelaçam Slender Man e outros personagens de histórias de terror 
popularizadas na internet, como Jeff The Killer e Ben Drowned, compõem 
o universo das lendas urbanas on-line. O terceiro e mais amplo nível 
é composto por postagens que mesclam Slender Man e produções da 
indústria do entretenimento, como o seriado televisivo Doctor Who e 
a franquia Harry Potter. Os diferentes níveis de crossovers verificados 
no corpus evidenciam como a dinâmica de expansão transmidiática de 
Slender Man envolve não só a propagação deste meme através de múlti-
plas plataformas, mas conexões com outros objetos da cultura. Tais 
conexões realizadas pelos fãs evidenciam o papel transformador destas 
comunidades (SAMUTINA, 2016).
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A identificação do quinto princípio da narrativa transmídia, Seriali-
dade, foi inicialmente um desafio para a pesquisa. Este desafio se deve ao 
fato de que a dispersão de Slender Man através de diferentes meios não 
ocorre a partir de uma estratégia de distribuição de conteúdo coorde-
nada por um grupo coeso, como sugere a descrição de Jenkins (2009b), e 
sim de maneira orgânica e desordenada, fruto da característica de cons-
trução coletiva deste objeto empírico. Neste cenário, a identificação do 
princípio da Serialidade, expresso nas múltiplas contribuições feitas por 
inúmeros usuários em rede, só se deu a partir da aceitação de que estes 
fragmentos narrativos nem sempre se encaixam. 

O princípio da Subjetividade foi identificado no corpus através de 
7 ocorrências de roleplay, uma prática na qual os fãs de um produto 
midiático se envolvem em encenações. Tais encenações podem ocorrer 
através de diferentes recursos, como uso de vestimentas caracterís-
ticas de um personagem ou exploração de plataformas de redes sociais, 
como no exemplo dos perfis de personagens criados por fãs de Mad 
Men (JENKINS, 2009b) citado anteriormente. Uma das práticas de 
roleplay identificada nas postagens analisadas foi o uso da função ask, 
que permite que o usuário receba perguntas e publique as respostas em 
seu Tumblr. Alguns blogs são dedicados a encenações via ask. Neles, 
os proprietários da conta assumem a identidade de diferentes persona-
gens para responder às perguntas feitas por outros usuários. Percebe-se 
que os próprios fãs criam extensões transmidiáticas que exploram as 
perspectivas de diferentes personagens. Como foi salientado na seção 
anterior, este movimento remete ao último princípio da narrativa trans-
mídia. 

O princípio da Performance foi identificado em cada uma das 
postagens analisadas, uma vez que todas elas compõem e expandem o 
universo de Slender Man. Jenkins (2009b) descreve a Performance como 
o potencial da audiência em contribuir para a expansão da narrativa 
transmídia, em uma explicação parece presumir uma diferença entre 
criadores e audiência. No caso de Slender Man, não há esta distinção: 
é a própria audiência que cria e expande a narrativa do personagem 
através de múltiplas plataformas on-line. Neste sentido, a Performance 
pode ser compreendida como o princípio essencial da dinâmica trans-
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mídia de Slender Man, do qual todos os outros se originam, afinal, sem 
a Performance da audiência, Slender Man jamais teria ultrapassado as 
postagens realizadas por Eric Knudsen em um fórum on-line há mais 
de uma década.

Considerações finais

O presente capítulo tencionou descrever a dinâmica transmídia do 
meme Slender Man a partir de postagens publicadas na plataforma 
Tumblr, utilizando os sete princípios da narrativa transmídia, propostos 
por Henry Jenkins (2009a; 2009b) para nortear esta descrição. Este movi-
mento foi realizado com dois intuitos complementares. O primeiro, que 
remete ao objetivo geral da pesquisa de mestrado da qual este capítulo 
se origina, era auxiliar na compreensão de como se configura a dinâmica 
transmídia de Slender Man e de que maneira este meme de internet se 
expande através da ação coletiva na plataforma Tumblr. Já a segunda 
intenção ao justapor os sete princípios da narrativa transmídia e o 
objeto empírico da pesquisa era avaliar de maneira crítica a adequação 
destes parâmetros para a compreensão de um fenômeno transmidiático 
que, ao menos inicialmente, não faz parte de uma estratégia comercial 
de distribuição de conteúdo.

A partir da análise do corpus empírico, foi possível identificar todos 
os sete princípios da narrativa transmídia. Este movimento, no entanto, 
foi complexificado pela natureza do objeto, uma vez que a expansão de 
Slender Man através de múltiplas plataformas ocorre de maneira majo-
ritariamente orgânica, sem uma hierarquia rígida, situação diferente das 
estratégias comerciais de distribuição de conteúdo descritas por Jenkins 
(2009a; 2009b). 

Estes resultados apontam para o potencial das categorias propostas 
pelo autor para a compreensão de configurações transmidiáticas que 
vão além das narrativas transmídia advindas da indústria do entrete-
nimento, no entanto, considera-se importante revisar estes princípios 
para estender sua abrangência. Neste sentido, estudos futuros sobre 
dinâmicas transmídia de caráter coletivo, como é o caso do objeto de 
investigação aqui exposto, podem contribuir para este fim. 
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Capítulo 25

“O que queremos? Queremos é discutir 
essa página”. Embates discursivos entre 
os públicos e a marca de Sopas Vono no 
Facebook no ano de 2015
Letícia Alves Lins

Introdução

A proposta do capítulo é apreender os contornos da relação entre 
a Instituição Publicidade e seus públicos diante das transformações 
que impactam o modo de fazer dessa profissão. Partimos de uma ideia 
contemporânea de públicos em contraposição à visão funcionalista de 
público-alvo. Para tal propomos uma tríade potente entre os conceitos 
de publicidade, experiência e públicos alicerçados pela perspectiva 
pragmatista.

A primeira parte do trabalho explora o conceito de experiência 
a partir da relação dos sujeitos e sujeitas entre si e com as coisas do 
mundo. O segundo item traz o conceito de públicos em contraposição 
à perspectiva linear da tradição funcionalista focada no público-alvo. 
Já a terceira seção analisa a estratégia publicitária da marca de Sopas 
Vono, veiculada em 2015 no Facebook, a partir dos conceitos basilares 
do trabalho: publicidade, experiência e públicos. 

A conclusão confirma a falta de preparo da instituição publicidade 
em lidar com o novo contexto social e reitera a permanência de um 
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quadro machista e conservador, por parte da instituição, o qual foi defla-
grado no embate com os públicos.

A Experiência sob a perspectiva da ação

A análise da experiência a partir da perspectiva da ação tem se reve-
lado bastante promissora para a compreensão dos diferentes produtos 
comunicativos que circulam no contemporâneo. De acordo com John 
Dewey “[...] toda experiência é o resultado de interação entre uma cria-
tura viva e algum aspecto do mundo no qual ela vive” (2010, p. 122). 
Nesse processo, tanto a criatura viva como o aspecto do mundo que ela 
interage se adaptam à situação vivida e se transformam mutuamente. 
O autor divide as experiências que vivemos em graus diferentes que 
variam da sucessão desconexa entre as partes, experiências incipientes, 
ao agenciamento dos elementos num todo estruturado: uma experi-
ência. Estas ocorrem em situações de resistência e de conflito em que 
os aspectos do eu e do mundo implicados na interação modificam a 
experiência com emoções e ideias de modo que emerja a intenção cons-
ciente. Toda experiência singular segue um padrão comum que consiste 
na alternância entre o fazer e o ficar sujeito a algo, a ação empreendida 
e sua consequência devem estar unidas na percepção. É ao perceber e 
fechar um circuito de energia que os sujeitos conferem significado e têm 
uma experiência integral, nos termos de Dewey (2010). 

Adriano Rodrigues (2011) acredita em uma relação indissociável 
entre comunicação e experiência. Para ele a experiência está à montante, 
formando o quadro de pressupostos que dão sentido aos fenômenos 
vividos e à jusante, conferindo relevância e sentido às vivências, a partir 
da interiorização das convenções e regras. Para o autor, é a experiência 
que torna o mundo inteligível para nós e nos capacita a fazer escolhas 
dentro de um conjunto de possibilidades que compõem os quadros da 
experiência1. Sendo de ordem subjetiva, não conseguimos traduzir as 
experiências para as pessoas tais como a sentimos. Há sempre a mediação 
da linguagem a qual tem um papel constituidor da experiência humana. 

1. O conceito de “quadros da experiência” de Rodrigues é devedor da obra de Goffman 
(2012).
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Vera França (2016) articula com maestria o conceito de comunicação 
e experiência a partir de sua concepção relacional de comunicação que 
é baseada em quatro pressupostos. A importância da presença do outro 
ou da outra em uma experiência comunicativa. A alteridade subjetiva 
pode nos convocar e nos posicionar de um modo que uma coisa ou 
objeto não faria. A noção de experiência é dinamizadora das práticas 
de recepção. Dewey, ao trazer a atividade para o conceito de recepti-
vidade, rompe com uma longa tradição dos estudos da comunicação 
que pensaram os receptores como passivos e manipulados pela mídia. 
E isso se faz particularmente importante para o estudo da constituição 
e do comportamento dos públicos. A importância de olharmos para o 
polo da cultura. Ao entrarmos em uma situação comunicativa somos 
sempre atravessados por instituições sociais que nos colocam em deter-
minado lugar frente ao outro. Por último, o sentido comum partilhado. 
Este não é produzido pela soma das individualidades, pelo contrário, 
são os sentidos produzidos socialmente e situacionalmente no contexto 
da interação. Sobre a possibilidade de vivermos experiências com e pela 
mídia, França vai dizer que sim, isso acontece, “[...] experienciamos com 
os meios de comunicação [...]” (2016, p. 161). E essa experiência não é 
empobrecedora e sim outro modo de viver experiências. 

Em concordância com a perspectiva da autora, buscamos apreender 
neste estudo as experiências vividas “em público” pelas pessoas na inte-
ração com a campanha veiculada pela Vono no carnaval de 2015. Para 
isso, na próxima seção iremos discutir o outro conceito basilar desse 
trabalho que é o conceito de públicos.

A constituição dos públicos em interação

Ainda alicerçados em Dewey (2008) compreendemos os públicos 
como “[...] todos aqueles que são afetados pelas consequências indi-
retas das transações a tal ponto que se considera necessário ter essas 
consequências tratadas sistematicamente” (p. 34). Nesse processo a 
Comunicação exerce um papel fundamental, ela representa o meio de 
mobilização e sustentação dos mesmos. Dewey ressalta a importância 
da experiência partilhada para que um público se reconheça como tal. 
É a partir da comunicação que as significações comuns são trocadas, 
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que se estabelecem laços sociais, que o público se reconhece e que ações 
e experiências individuais se convertem em ações conjuntas reunidas 
numa comunidade de interesses. O conceito de público proposto por 
Dewey impulsiona um outro olhar para o processo de formação de um 
coletivo de pessoas. Em sua obra, a formação do público é contingencial 
e condicionada a acontecimentos. 

Dando continuidade à obra de Dewey, Louis Quéré (2003) propõe 
a definição de público como forma. É uma unidade de ordem, confor-
mada por uma vivência em comum. O público é resultado de uma ação, 
constituído na experiência de determinada situação. Infere-se, portanto, 
que aquilo que define um público é um modo de associação na expe-
riência da situação vivida, uma maneira determinada de agir e sofrer 
conjuntamente as experiências. O autor sugere o uso do termo “em 
público” ao contrário de “o público”. É preciso identificar os sistemas e 
agenciamentos em que a experiência tem lugar “em público”. 

No caso específico da instituição publicidade, as configurações que 
surgem a partir da popularização do uso das redes digitais parecem 
alterar a relação entre as pessoas e as produções publicitárias. Em situ-
ações polêmicas, em que os indivíduos se veem afetados pelas narra-
tivas marcadas, o que acontece são trocas de experiências em torno 
da situação problemática a qual provoca a formação de públicos que 
emergem no sentido de tratar sistematicamente essas questões. Por 
parte das empresas, estas são instadas, em várias situações, a reverem 
suas estratégias a partir da polêmica instaurada publicamente. Sendo 
assim, configura-se aí uma relação potente entre experiência, públicos 
e publicidade. 

Apreender fragmentos dessa relação com vistas a entender que expe-
riências emergem, quais públicos se dão a ver e quais as principais temá-
ticas são tratadas é o que faremos a seguir a partir da polêmica envol-
vendo a marca de Sopas Vono - e os usuários e as usuárias do Facebook, 
no ano de 2015. 

Sopas Vono “O que as mulheres querem?”

As Sopas Vono são um produto alimentício instantâneo voltado para 
pessoas que não têm tempo ou desejo de cozinhar. O caso estudado 
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ocorreu na página oficial do Facebook, no período do carnaval de 2015, 
nos dias 10 e 11 de fevereiro, quando a marca veiculou três posts que 
geraram grande polêmica por parte dos internautas. O tom das peças 
sugeria “características da personalidade da mulher” perpetuadas cultu-
ralmente. Ver FIG 1.

O primeiro post foi divulgado no dia 10 de fevereiro e trazia a ilus-
tração de três moças, aparentemente jovens, figuradas em uma diagra-
mação de quadrinhos dividido em seis partes2. A estratégia consistiu de 
usar o humor para tratar de situações corriqueiras da vida das mulheres 
a partir de uma linguagem jovem. A ilustração trouxe o padrão universal 
do feminino, brancas – de cabelos pretos, ruivos ou loiros, todas vestiam 
as mesmas roupas, de cor verde e amarela, o que também limitava a 
diversidade e indicava uma representação imagética bastante definida e 

2. A peça sugeria uma adaptação dos posts da página do Facebook “O que queremos” - 
página cômica, em forma de memes, cujo objetivo é brincar com situações do cotidiano 
de modo humorado Disponível em: https://www.facebook.com/pg/oquequeremos/
about/?ref=page_internal. Acesso em: 29 jan. de 2020.

FIGURA 1: Posts da Campanha das Sopas Vono
FONTE: Google Imagens
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padronizada. A imagem sugeria um exército de mulheres assujeitadas e 
bem treinadas. A postagem gerou reação imediata de internautas indig-
nados com o tom machista e sexista da companhia. 

Indiferente ao fato, a empresa repetiu a estratégia no dia seguinte, 11 
de fevereiro, e veiculou o segundo post que trazia a ilustração de uma 
moça, também jovem, branca, ruiva, uma imagem em primeiro plano 
que focava a face dela, uma das sobrancelhas estava levantada, a boca 
torcida para o outro lado, sugerindo que ela estava com raiva, uma frase 
dizia: “Da série: coisas de mulher, ela pergunta, ela responde e ainda fica 
brava”. À direita da ilustração, a chamada para o post dizia: “E aí de quem 
contrariar! Não somos atrapalhadas, somos mal interpretadas (cara de 
surpresa)”. 

O terceiro post da mesma série3 trouxe a imagem de perfil de uma 
jovem e dentro pode-se ver o cérebro dela, dividido em vários círculos de 
tamanhos diferentes, sugerindo que as maiores habilidades das mulheres 
estavam ligadas a coisas fúteis, frívolas, baseadas na afetividade e não na 
racionalidade. Para as tarefas que exigem raciocínio, memória, concen-
tração, liderança ficava subentendido a falta de tato das mulheres.

As reações de indignação e os comentários contra a série de posts 
começaram no próprio dia dez e se agravaram nos dias seguintes, como 
podemos perceber na fala a seguir, quando a empresa, indiferente ao 
ocorrido, insiste na ação: 

Vocês fizeram uma postagem infeliz na terça que teve uma repercus-
são PÉSSIMA com o público alvo. NENHUMA mulher se identifica 
com esse tipo de publicidade sexista, barata e sem falar pouco criati-
va. [...] A intenção é apenas perder público e continuar perpetuando 
esse tipo de pensamento imbecil, retrógrado que até meu avô já se 
negava a reproduzir? (Comentário reproduzido no JORNAL EXTRA.
GLOBO.COM em 12 fev. de 2015)4.

3. Não conseguimos levantar a data certa da veiculação deste terceiro post. Mas ele faz 
parte da estratégia da campanha e foi postado à mesma época.

4. Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/economia/posts-da-marca-vono-
criam-polemica-sao-chamados-de-machistas-no-facebook-15316735.html. Acesso em: 
22 nov. de 2018.



415"O QUE QUEREMOS? QUEREMOS É DISCUTIR ESSA PÁGINA"

Diante do acontecimento a empresa pediu desculpas publicamente, 
retirou as publicidades e os respectivos comentários do ar e colocou 
novo post (FIG. 2) se retratando, o qual foi, novamente, alvo de comen-
tários e de críticas5.

O quadro primário6 que orienta a polêmica da Vono é a cultura 
sexista. O sexismo é um elemento integrado na nossa sociedade e reforça 
a relação hierárquica e antagônica entre homens e mulheres. Uma das 
expressões que contribuem para essa desigualdade na nossa cultura são 
as imagens publicitárias que geralmente fazem uso de

“[...] um cenário simbólico que atribui poder ao masculino [...] refor-
ça as relações desiguais entre os sexos e impede o desenvolvimento de 
estratégias para prevenir a violência contra as mulheres” (DELGADO 
e VOZMEDIANO, 2016, p. 38 e 39)7.

5. Os comentários que analisaremos são oriundos deste post de retratação.

6. GOFFMAN, 2012.

7. No original: Esta falta de referentes positivos se da particularmente en un escenario 
simbólico que asigna el poder a lo masculino, por lo que refuerza las relaciones desiguales 
entre los géneros e impide elaborar estrategias de prevención de la violencia contra las 
mujeres (tradução nossa).

FIGURA 2: Pedido de desculpas da Sopas Vono no Facebook
FONTE: Google Imagens
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As peças criadas por Vono, disfarçadas pela roupagem do humor, 
ajudam a reproduzir uma imagem das mulheres como fúteis, vazias, 
indecisas, assujeitadas e contribuem para a manutenção da violência 
simbólica e física contra as mulheres.

Prezados, os posts de vocês trazem estereótipos inadmissíveis. Mu-
lheres são ofendidas e desprezadas por “gostarem de sapatos”. Mulhe-
res são espancadas porque são “atrapalhadas” na cozinha, por terem 
queimado o feijão ou a sopa. Ao fazerem propaganda que reforça o 
estereótipo machista de como as mulheres são vistas na sociedade 
vocês concordam com isso. Admitam o erro, revejam seus conceitos. 
Depois peçam desculpas (Comentário de uma internauta na página 
da Sopas Vono do Facebook/sic).

E, por isso mesmo, elas foram responsáveis por acionar experiências 
negativas em um grupo de feministas ativistas nas redes sociais, que se 
indignaram com uma representação tão afastada das lutas por igualdade 
de gênero e pelo modo como as mulheres estão vivendo suas vidas na 
contemporaneidade. 

O movimento feito nas redes por essas jovens feministas, no ano 
de 2015, é o outro quadro que intersecciona com o primeiro. Elas se 
colocaram contrárias à diferentes propagandas ocorridas concomitan-
temente no Facebook8 no período do carnaval. E embora a festa popular 
não seja citada por nenhum dos indivíduos que entram na página da 
Vono para se manifestar, o fato desta campanha ter sido veiculada conco-
mitante às outras marcas que também foram atacadas foi relevante no 
sentido de motivar a polêmica e incitar a reação das pessoas. A imprensa 
on line contribuiu também para a criação deste ambiente compartilhado 
noticiando conjuntamente os três acontecimentos dentro de uma chave 
machista.

O outro quadro que entrecruza é a discussão instaurada entre os inte-
ragentes a respeito da campanha e a respeito das temáticas que surgem 
na interação. É esta conversação que iremos apresentar a seguir. 

O debate na página de Vono dividiu-se em dois eixos de argumen-
tação. O primeiro constituiu-se de críticas contra o posicionamento 

8. No mesmo período, outras duas marcas suscitaram polêmica nas redes: Skol, peça 
“Esqueci o não em casa” e Ministério da Justiça, campanha “Bebeu, perdeu”.
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da marca e sua campanha publicitária. O segundo surgiu na interação 
entre internautas que foi marcada por disputas de sentido e por jogos 
de poder.

a) Comentários relativos à marca e à campanha publicitária
A principal crítica foi com relação à estratégia publicitária:

Que sirva de aprendizado à empresa e, sobretudo à agência que faz a 
comunicação. Reproduzir preconceitos é colaborar com a reprodução 
do status quo, que tem imposto às suas clientes violência física e psi-
cológica constante (M)9.

A distância entre a representação da mulher apresentada pela propa-
ganda e o modo como elas vivem e conduzem suas vidas na sociedade 
contemporânea foi um ponto de ruptura por parte do grupo contrário 
à temática. 

A propósito, os seus publicitários estão MUITO desinformados. Cer-
ca de 80% das compras que uma família faz são definidas pela mulher, 
por isso que hoje em dia os comerciais de automóveis colocam sem-
pre mulheres dirigindo (M).

A insinuação de que as mulheres não sabem o que querem também 
foi alvo de tensão. “Eu sei o que eu quero. Quero descurtir essa página. 
Pronto, simples assim. ;-)” (M)”.

A estratégia de pedir desculpas publicamente por meio de um post 
também foi questionada. Algumas pessoas pontuaram que não passou 
de uma resposta padrão, uma tentativa de apaziguar os ânimos. “Nunca 
é a intenção ofender, ne. resposta padrão (M)”. “Isso não é retratação! É 
uma declaração de “panos quentes” (M)”.

Algumas expressões funcionaram como gatilhos e acionaram reações 
de internautas, foram elas: Queridos fãs e Diversidade de Opiniões. A 
primeira fazia referência à fanpage10. A utilização dessa palavra sugeria 

9. As falas foram transcritas literalmente do Facebook. Diferenciaremos os gêneros por 
(M) para mulheres e (H) para homens.

10. Nome que era utilizado para referenciar as páginas institucionais de empresas no 
Facebook, em 2015.
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que seguidores e seguidoras seriam fãs da marca. O fato de a empresa 
se referir a internautas como fãs, numa situação em que a mesma estava 
vindo a público se retratar por uma polêmica envolvendo sua imagem, 
foi algo encarado como ofensivo, quase nonsense. “Queridos fãs” kkkk 
Nunca vi nenhum filme com a sopa Vono (M)”. “Queridos fãs”...essa 
porra foi irônica né????- palhaçada... (M)”.

Sobre a afirmação de que a empresa respeita a diversidade de opiniões, 
as pessoas se colocaram contra, por não acreditarem ser, realmente, essa 
a postura da companhia. 

Não é diversidade de opiniões, é exaltamento da cultura sexista, no 
qual SEMPRE coloca a mulher em uma posição inferior, no qual o 
alvo é sempre a mulher. Que vergonha saber que existe propagandas 
assim!!!” (M).

A afirmação de que a campanha é sexista também foi recorrente.  

[...] Agora se uma propaganda é sexista e me ofende como mulher, 
tenho todo o DIREITO de vir aqui na página deles e reclamar. Agora 
eu não sei oq um bando de homem desocupado está fazendo aqui, se 
a propaganda não os ofende, por vcs não serem mulheres (M).

b) Disputas de sentido em torno da campanha
As contraposições que surgiram durante o debate apontaram para 

um público marcado pela divisão interna dos gêneros. Havia mulheres 
feministas, em maior número, a favor da campanha e em defesa da luta 
feminista, e mulheres, em menor quantidade, contra o movimento e 
defendendo a campanha e, ao fazê-lo, reproduzindo valores machistas.  
Também havia homens em maior número contra a campanha e contra 
o feminismo e homens em um número bem reduzido defendendo a luta 
das mulheres. 

O ódio dos homens contra o feminismo e as feministas ficou bem 
evidente: “Feministas= mulheres mau comidas pelos homens que 
procuram fazer barulho por tudo, mas quando estão de 4 acaba todo 
discurso kkkkkkkkkkkkkk” (H). 
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As feministas vão se contrapor, tentando explicar a ideologia do 
movimento e mostrar que não se trata de rivalizar com os homens e sim 
de buscar um mundo mais justo e igualitário. 

Depois vc coloca quem é mais estupradx, quem é que ganha menos 
exercendo a mesma função, quem é q é mais essediadx, quem é q é 
mais objetificadx, subjudagx, dxem vcs de “mimimi” e vão estudar e 
desconstruir machismo. Invés de vir aqui pagar mico (M).

Houve um grupo de mulheres que não concordou com a polêmica 
instaurada e se colocou no sentido de não passar de um mimimi, um 
exagero das outras mulheres. Ao se posicionarem, elas reforçavam a 
visão androcêntrica, e tentavam desautorizar a fala do grupo contrário 
à temática instaurada. 

[...] é mimimi demais, eu Sou Mulher, solteira, mãe, profissional, 
dona de casa e 500 outras coisas, Eu pergunto, eu respondo e tbm 
brigo e se duvidar brigo até comigo depois! a publicação foi infeliz 
pra quem não tem senso de humor e não resolve nada acusar algo ou 
alguem de sexismo se é Maxista! e simmmm Mulheres tbm podem 
ser machistas! *podem criticar (M).

O grupo de homens que se colocaram, além de criticarem a chatice 
do politicamente correto também se posicionaram no sentido de desau-
torizar a fala das mulheres contrárias ao tema.

Um monte de mulher desocupada que não fazem ideia do que seja 
feminismo... Passam o dia no facebook depois vão fazer uma sopinha 
Vono pra jantar. VONO tá tudo certo, desculpa pelo que? Elas não 
sabem o que querem mesmo! (H)

A estratégia de desautorizar a luta das mulheres pela chave do “poli-
ticamente correto” representa uma forma de o “politicamente incorreto” 
tentar barrar a ação das feministas no intuito de manter o status quo. 

As críticas ao ‘politicamente incorreto’ – ou seria politicamente con-
servador? – são vistas, então, como uma reação desproporcional a 
piadas, como falta de senso de humor ou, simplesmente, como a mais 
pura chatice (COLETIVO NÃO ME KAHLO, 2016, p. 247).
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As feministas se reconhecem como um grupo social que sofre 
opressão e que constitui uma minoria; em contrapartida, os grupos 
contrários acusavam esse argumento de vitimização. 

quanta pagina da laia dessas ‘oprimidas’ eu vi falando merda de Ho-
mem e eu nunca nem se qer comentei lá. Ja vcs procuram um jeito de 
se vitimizar a todo instante. Ateh numa porra de sopa vcs encrencam” 
(H).

O conceito de lugar de fala foi acionado pelas feministas com vista a 
enfatizar a importância da experiência para que se tenha propriedade de 
tematizar qualquer situação social. 

Vcs omis machistas, vão carpir um lote. E não é desnecessário não, a 
ofensa foi para nós mulheres não para VCS. NÃO venham nos dizer 
com oq devemos nos ofender. Calem a boca!!!!! Aqui não é local de 
fala de vcs!!!! (M).

As tarefas do cuidado eram recorrentemente acionadas durante o 
debate. Os homens e as mulheres que queriam desautorizar a luta femi-
nista e ofender as ativistas do movimento convidaram-nas a ocupar 
seu tempo lavando louças, cuidando do lar, como se essa fosse a única 
função social reservada às mulheres. Imagens de pia e mão de mulheres 
lavando louças eram veiculadas no meio da discussão e mensagens acio-
navam essa representação. “Pqp, ta c falta de louça o feminazi aí.. Gente 
chata! (H)”. 

A esta situação as feministas vão se contrapor, mostrando que essas 
narrativas não passam de estereótipos arraigados culturalmente que 
reforçam a desigualdade de gênero e reproduzem a posição de inferio-
ridade da mulher. 

Reafirmar estereótipos não é apoiar a diversidade de opinião, estão 
passando da hora de repensar essa estratégia de publicidade. [...] 
Quando houver um posicionamento contra a ideia de que eu, mulher, 
só penso em sapatos, quando eu for mais do que ‘ruiva, morena ou 
loira’, quando pararem de me diminuir com piadas prontas que este-
reotipam minha imagem, ai sim, eu aceito as sinceras desculpas (M).



421"O QUE QUEREMOS? QUEREMOS É DISCUTIR ESSA PÁGINA"

Justificar a estratégia pelo humor, brincadeira, foi uma forma de a 
empresa amenizar o resultado de sua ação, bem como de interagentes 
a favor da campanha tentarem desautorizarem as opiniões das ativistas. 
“[...] Mulheres parem de fazer todo esse ‘drama’ em cima do post. Ta 
NÍTIDO que não foi preconceito (H)”.

A influência sobre o consumo é um argumento de pessoas que 
sugerem usar seu poder de escolha como consumidor e consumidora 
para também se contrapor à marca. “Perdeu uma consumidora. Vocêis 
deveriam demitir sua equipe de publicidade pois hoje perdeu uma 
consumidora (M)”. 

Considerações Finais

O objetivo do capítulo foi propor um outro modo de olhar para a 
relação dos públicos com a publicidade diante das várias transformações 
sociais e tecnológicas que impactam diretamente esta instituição e o seu 
modelo de negócio. 

Finda a análise podemos afirmar que há sim a formação de um 
público que se dá a ver a partir da experiência padecida com as mensa-
gens publicitárias. Público esse que se reconhece enquanto tal no espaço 
reservado para conversação dentro da página institucional da marca no 
Facebook. Muito embora o debate aconteça, o que fica claro é que dife-
rentes lógicas de racionalidade se dão a ver o que revela um terreno 
de luta marcado pela ambivalência entre o que Banet-Weiser (2019) 
cunhou de Feminismo Popular e Misoginia Popular. 

Da parte das empresas envolvidas na polêmica e das agências de 
publicidade que as assessoram, o que se nota é um desconhecimento 
do contexto institucional mais amplo referente ao fortalecimento dos 
feminismos em rede no ano de 2015 e que veio de encontro às temáticas 
publicitárias. E um despreparo em lidar com as crises o que reforça a 
ideia de que é a publicidade uma instituição atravessada pelo machismo 
estrutural e por um discurso conservador que se deu a ver nas cenas de 
dissenso, narrativas essas que estão longe de serem superadas.
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Capítulo 26

Hashtag ativismo feminista: 
potencialidades e limitações das 
mobilizações contemporâneas
Maiara Garcia Orlandini

Introdução

O feminismo online incitou novos modos de ativismo e até mesmo 
remodelou a própria concepção do conceito de feminismo. Ao se estabe-
lecer na internet, o ativismo feminista ampliou radicalmente seu alcance, 
levando conteúdo de forma eficaz e rápida para grupos de mulheres que 
ficavam à margem do debate feminista até então. Mulheres de todas 
cores, idades e estratos sociais passaram a utilizar a web para compar-
tilhar suas histórias e reivindicações, aumentando a conscientização 
sobre a desigualdade e violência de gênero. 

O ativismo online, mesmo recente, incorporou distintos formatos e 
repertórios. Entre as mobilizações feminista online, a hashtag ativismo 
é a mais utilizada atualmente. Essas mobilizações ganham visibilidade 
por recrutarem celebridades e atores políticos em seu apoio, mas são 
criticadas por ficarem confinadas ao domínio online e não resultarem 
em mudanças estruturais.

Grande parte das pesquisas partem de estudos de caso ressaltando 
seus ganhos ou perdas. Sobre isso, estudos anteriores tiveram achados 
contrastantes sobre as hashtags feminista. Um grupo de pesquisas 
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aponta que as a) manifestações online se mostram como potências 
para empoderar mulheres e dar voz a grupos marginalizados dentro do 
próprio movimento feminista. De outro lado, essas mobilizações podem 
b) polarizar o debate político, incitando discurso de ódio e ampliando 
desigualdades sociais. É a partir das características contraditórias que 
necessitamos pontuar as potencialidades e as limitações dessas mobi-
lizações no debate público. Nosso interesse neste capítulo, portanto, é 
reunir pesquisas empíricas que ressaltem os ganhos e perdas democrá-
ticos das hashtags feministas

Potencialidades

A grande potencialidade deste modelo de ativismo está em (i) atingir 
muitas pessoas, (ii) se popularizar rapidamente, (iii) tornar a pauta 
acessível e, consequentemente, (iiii) engajar à população. Mas porquê 
isso acontece? O que está por trás desse alto engajamento? Porquê as 
mulheres se engajam facilmente às hashtags mas não se engajam ao 
movimento?

Partimos da premissa que à medida que as comunidades online 
são formadas através das hashtags feministas, questões que envolvem 
o (1) potencial em engajar através dos relatos pessoais, (2) capacidade 
em criar campanhas transnacionais e a (3) compreensão do feminismo 
interseccional, surgem contribuindo para a qualidade do debate. 

O engajamento presente nos relatos pessoais
Relatos pessoais no ativismo feminista é cada vez mais reconhecido 

como uma forma potencial de protesto. Campanhas como Me Too, 
Chega de Fiufiu, Primeiro Assédio, Yes All Woman, entre outras, são 
exemplos de mobilizações que convidaram as mulheres à relatarem 
seus traumas, criando um espaço virtual onde as vítimas das opressões 
podem coexistir juntas em um espaço que reconhece sua dor e narrativa.

 Apesar dos estudos ainda não oferecerem uma estrutura que 
destaque a natureza políticas dentro das hashtags feministas, há um 
arcabouço teórico que contempla as narrativas pessoais presentes no 
ativismo e nos processos de deliberação (ver mais em YOUNG, 2000). 
Aqui, tentaremos traçar os principais autores que se dedicaram à temá-
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tica ao apreenderam as mobilizações feministas por hashtag. Essa preo-
cupação surge porque os relatos pessoais aparecem como ferramentas e 
oportunidades para as mulheres promoverem a igualdade de gênero e 
confrontarem o machismo nas redes sociais. 

Compartilhar histórias pessoais tem se mostrado especialmente eficaz 
no ativismo feminista por hashtag. Rosemary Clark (2016), no artigo 
Hope in a Hashtag: The Discursive Activism of #whyistayed, argumenta 
“a lógica narrativa da hashtag – sua capacidade de produzir e conectar 
histórias pessoais – alimenta seu crescimento político” (CLARK, 2016, 
p. 789, tradução nossa). O que Clark nos mostra, junto com outro 
conjunto de autores (ALTINAY, 2014; RODINO-COLOCINO, 2014; 
THRIFT, 2014),  é que o potencial em disseminar e engajar presente nas 
hashtags feminista é otimizado através dos relatos pessoais incitados nas 
mobilizações. 

Apesar dos relatos contidos nas hashtags fornecerem um quadro 
individual, ao serem agrupados e vinculados pela hashtag, a campanha 
em hashtag é capaz de conectar milhares de mulheres. É através deste 
quadro – facilmente personalizável – que mulheres se unem por meio 
de relatos pessoais, tornando a história individual em uma pauta cole-
tiva. Apesar das narrativas retratarem situações pessoais, ao serem agru-
padas, elas, coletivamente, podem transferir o fardo da violência vivida 
para os abusadores. 

Rosemary Clark (2016) ressalta que o processo de coletivização dos 
relatos possibilita que as vítimas ressignifiquem os traumas vividos em 
um ambiente de solidariedade crítica. É a partir deste movimento que 
as mulheres conseguem se perceber como vítimas de uma sociedade 
machista e patriarcal, transferindo o fardo da culpa para os respec-
tivos culpados e não mais arcando com a responsabilidade dos assédio 
vividos. Neste processo de redefinir o assédio e torná-lo uma pauta 
coletiva, os relatos pessoais têm um duplo efeito: “desafiar o discurso 
de culpabilização das vítimas, enquanto se coloca como repertório para 
outras vítimas” (CLARK, 2016, p. 797, tradução nossa). Assim, as histó-
rias contidas nas hashtags politizam o pessoal tornando-o político. Essas 
mobilizações desconstroem interpretações problemáticas das experiên-
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cias vividas e também organizam novas agências para os movimentos 
sociais. 

No artigo, “I See You, I Believe You, I Stand With You”: #Metoo And 
The Performance Of Networked Feminist Visibility, Rosemary Clark 
(2019) também mostrou o potencial dos relatos pessoais ao analisar a 
campanha #MeToo. A disseminação da campanha em todo o mundo 
através das redes sociais – especialmente o Twitter – demonstrou a inte-
ração entre a narrativa individual e a visibilidade pública, particular-
mente na disseminação de ideias feministas e na formação de novos 
modos de ativismo.

Colaborando com o argumento criado em pesquisas anteriores 
(CLARK, 2014, 2016), o que Clark (2019) nos mostra é que comparti-
lhar publicamente experiências de violência sexual – apesar de serem 
extremamente difíceis – ajudam a reduzir a culpa da vítima e a criar 
uma rede de empatia e solidariedade entre as mulheres. É ao ouvir histó-
rias pessoais que os usuários podem sentir-se abertos a novos pontos 
de vistas e argumentos. As hashtags, então, proporcionam que alguns 
internautas se solidarizem com a pauta feminista e com as vítimas de 
assédio, tornando os relatos – que antes eram pessoais – em políticos e 
as causa – que antes eram direcionada a apenas um grupo de pessoas – 
visível publicamente. Ou seja, este processo transforma as histórias em 
campanhas de visibilidade em rede, ilustrando a natureza sistêmica da 
violência sexual. 

Rompendo barreiras geográficas
As hashtags feministas são um fenômeno global e transnacional, 

que torna a pauta de igualdade de gênero visível em escala mundial e 
conecta mulheres e suas demandas em diferentes geoespaços. No sul 
Global, onde as questões de gênero se cruzam com a política institu-
cional, as hashtags feministas também se popularizaram. 

Mobilizações no oriente, como as que acontecem no continente asiá-
tico, mostram que as hashtags feministas são ferramentas de reivindi-
cação das mulheres no mundo todo.  Como exemplo temos as hashtags: 
#delhirapecase e #IWillGoOut, que surgiu contra os estupros coletivos 
na Índia (LOSH, 2014; TITUS, 2018); a hashtag filipina #BabaeAlko, 
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contra misoginia e transfobia (ALINGASA; OFRENEO, 2020);  a reper-
cussão da hashtag americana #MeToo na China (ZHOU; QIU, 2020); 
#Women2Drive, que reivindica a legalização de mulheres motoristas na 
Arábia Saudita  (BASCH-HAROD, 2019); e #IAmAFeminist, contra a 
desigualdade de gênero na Coreia do Sul,  são exemplos de como acon-
tece a organização online de mulheres nesses países.

No continente africano algumas hashtags ganharam visibilidade 
nacional e global. Como exemplo das hashtags: #NudePhotoRevolutio-
nary, que repercutiu em toda região do MENA após na uma influencer 
egípcia postar uma foto nua em suas redes sociais em um ato contrário às 
políticas machistas do país (HOSNI, 2017); a #EndRapeCulture, na qual 
as mulheres da Africa do sul protestaram – online e off-line – contra a 
violência sexual dentro das universidades (GOUWS, 2018); e a #Brin-
gBackOurGirls, que repercutiu após o sequestro de aproximadamente 
trezentas meninas na Nigéria (KHOJA-MOOLJI, 2015).

A América Latina também se fez presente. Na Argentina as hashtags 
#NiUnaAMenos e #VivasLasQueremos surgiram após o assassinato 
da jovem Lúcia Perez de apenas 16 anos. A campanha em questão 
ecoou vozes de mulheres de toda a América Latina (CAVAGNARO; 
SHENTON, 2019). Também na Argentina, a hashtag #AbortoLegalYa 
cobrou o governo para autorizar a legalização do aborto (GUPTA; 
KUMAR, 2019). No México a versão em espanhol da #MeToo, chamada 
#Cuéntalo, agrupou depoimentos de agressões (LOBATO; GONZALEZ, 
2020). 

Esses projetos são exemplos de manifestações que ocorreram em 
diferentes contextos culturais e sociais que mostram como o ativismo 
por hashtag age em promover a política públicas em prol das mulheres, 
fazendo que as experiências vividas se tornem uma potente ferramenta 
para motivar mudanças sociais e políticas para além das fronteiras 
geográficas.

Qual feminismo reivindicamos?
Apesar de haver esforço nas pesquisas em compreender os casos 

empíricos que ambientam as redes sociais, ainda não se estabeleceu uma 
definição sofisticada do que seria o feminismo hashtag. Grande parte 
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das definições ressaltam apenas o potencial em se popularizar, desta-
cando que as hashtags feministas fornecem meios para que o movi-
mento ganhe o que nem sempre é uma tarefa fácil de se conquistar: voz 
e atenção na esfera pública. 

Ao buscar uma definição para hashtag feminista, recaímos sobre o 
próprio conceito de feminismo, já que esse tipo de protesto redefiniu 
a maneira como a sociedade civil enxerga e interage com o feminismo 
ao ponto de estabelecerem uma disputa acadêmica sobre a existência, 
ou não, de uma quarta onda após a popularidade das mobilizações 
online (ver mais em MATOS, 2014; DIXON, 2014; LOZA, 2014; 
ZIMMERMAN; 2017). 

Apesar da disputa sobre a quarta onda do feminismo, poucos estudos 
foram dedicados a isso. Nossa proposta não é advogar sobre a exis-
tência – ou não – de uma quarta onda do feminismo, mas sim ressaltar a 
importância da tecnologia e da visão interseccional dentro das disputas 
teóricas sobre o conceito feminismo e como isso influi na construção 
social da realidade. 

Loza (2014), no artigo Hashtag Feminism, #SolidarityIsForWhi-
teWomen, and the Other #FemFuture, argumenta que é através do 
ativismo por hashtag que mulheres negras ganharam voz. A autora, 
ao investigar os discursos gerados acerca da campanha #SolidarityIs-
ForWhiteWomen,  repensa o feminismo dominante, propondo uma 
abordagem interseccional1 para a quarta onda. Assim, seria por meio 
das plataformas de mídias sociais que mulheres negras se encontram e 
criam uma rede de solidariedade que visibiliza as desigualdades. Essas 
desigualdades – que nem mesmo o feminismo branco pautou – só 
ganhou destaque porque a internet possibilitou que as mulheres negras 
se encontrassem além das fronteiras geográficas e se organizassem em 
um canal gratuito.

Defendendo uma quarta onda a partir da interseccionalidade e 
tecnologia digital, a autora  Tegan Zimmerman (2014), em seu artigo 
#Intersectionality: The Fourth Wave Feminist Twitter Community, argu-

1. A interseccionalidade é uma teoria que aborda a dinâmica das desigualdades (incluindo a 
identificação daquelas que são menos transparentes) como cor, gênero e classe (Crenshaw, 
1989).
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menta que as hashtags feministas combatem a opressão considerando 
a (i) mídia social uma ferramenta central e indispensável e que (ii) o 
ativismo contemporâneo é impossível de ser dividido em off-line e 
on-line. Assim, a ideia central é compreender como a interseccionali-
dade e as mídias sociais são conjuntamente assumidas pelas feministas 
da quarta onda no Twitter. Os achados mostram que apesar das mídias 
sociais serem um indispensável palco para o debate feminista, a quarta 
onda também é marcada por um retorno às ruas. Ou seja, apesar de ser 
ambientada e organizada na internet, esse novo ativismo compreende 
que a presença em protestos na rua é uma extensão de suas reinvindica-
ções e não o contrário.

Esses estudos mostram a disputa em torno do conceito, mas apontam 
também para o avanço epistêmico da compreensão do feminismo a 
partir da visão interseccional e dos protestos em larga escala. Dessa 
forma, o que nos é apresentado nos estudos empíricos, é que o femi-
nismo que acessamos hoje através das redes sociais enfoca e adota a 
tecnologia online, fornecendo um canal de ativismo e além disso, de 
solidariedade com outras usuárias ao criar e possibilitar o encontro de 
mulheres que buscam um canal para expressar suas crenças e comparti-
lhar suas ideias com outras. Além do mais, ao utilizar as plataformas de 
mídias sociais como canais de comunicação, o movimento pode atingir 
milhares de mulheres em um único momento, o que aponta a capaci-
dade de redefinir a realidade social que o feminismo por hashtag possui.

Limitações

Embora poderoso, o feminismo hashtag não é isento de riscos e limi-
tações.  As hashtags feministas se apresentam como espaços que contri-
buem para o avanço democrático, entretanto, suas ramificações apre-
sentam consequências terríveis que levam ao assédio on-line e discurso 
de ódio. Além de receberam críticas sobre excluir mulheres que não tem 
acesso à internet, não influenciarem nas políticas governamentais e não 
assegurem novas filiações para os movimentos feminista. 

Assim, partimos da premissa que as hashtag são extremamente volá-
teis. As questões que envolvem o âmbito teórico, discursivo e referente 
ao acesso aparecem contribuindo para a qualidade do debate sobre femi-
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nismo, mas podem desencadear discursos de ódio e expor as ativistas à 
ameaças e retaliações. Dessa forma, esta seção debate as limitações do 
feminismo hashtag.

Discurso de ódio, haters e trolls
Apesar da visibilidade da esfera pública ser algo concorrido e um 

objetivo a ser alcançado, algumas pesquisas advertem que a superexpo-
sição das mulheres nas hashtags pode colocá-las em perigo. Pesquisas 
demonstram que a atenção a uma causa nas redes sociais pode ter reper-
cussões significativas, sendo elas positivas e/ou negativas. Em suma, 
embora o uso das hashtags possa chamar a atenção de leitores e veículos 
de comunicação, devemos compreender questões que ficam além do 
campo da atenção, como: haters, trolls, brevidade e efemeridade. 

Heather Suzanne Woods (2014), ressalta que as campanhas femi-
nistas por hashtag podem ganhar visibilidade rapidamente e que isso 
as torna incontroláveis. Dadas as próprias características das redes 
sociais, as campanhas por hashtag podem ora cair no esquecimento, 
ora se tornarem virais e se espalharem para outras plataformas. O que 
poderia ser compreendido como potencialidade – ao alcançar número 
expressivo de usuários – se torna uma limitação, já que para a autora é o 
potencial de repercussão de uma hashtag feminista que a torna passível 
de atrair discursos contrários ao movimento. 

Ao olhar para as hashtags #OPRollRedRoll1 e #OccupySteuben-
ville2, a autora argumenta que as ativistas feministas devem se proteger e 
tentar ao máximo controlar a repercussão das campanhas, se atentando, 
especialmente, para não expor mulheres com histórias sensíveis. A alta 
visibilidade de algumas campanhas podem pressionar as esferas insti-
tucionais e governamentais em prol de políticas públicas, no entanto, 
podem atrair críticos.

Também ressaltando os problemas decorrentes da hiperexposição 
de mulheres nas campanhas por hashtag, Kristi K. Cole (2014) expôs 

2. As mobilizações surgiram em 2013 após intervenção do coletivo hacktivista Anonymous 
sobre o caso de estupro de uma jovem de 16 anos em Ohio. Na ocasião, o vídeo do estupro 
foi parar nas redes sociais o que ocasionou na descoberta da verdadeira identidade da 
vítima.
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a violência e desrespeito que mulheres sofrem com trolls ameaça-
dores, o artigo analisa alguns comentários intolerantes na campanha 
#YesAllWomen e mostra que mesmo utilizando de humor e sarcasmo, 
usuários ameaçaram a integridade física das mulheres que se envolveram 
na campanha. Para a autora, a utilização do humor como recurso discur-
sivo só aponta para a compreensão da violência contras as mulheres ser 
algo disfarçadamente enraizado na sociedade, sendo – em muitos casos 
– aceito em forma de piada. 

Apesar disso há outras limitações com potencial para despolitizar o 
debate presente nas hashtags feministas. A presença de trolls e haters 
faz com que as hashtags se tornem espaços polarizados repletos de 
discursos de ódio e intolerâncias. Qi Ling e Sara Liao (2020) examinam 
a disputa entre ativistas e haters na repercussão da hashtag #MeToo na 
China, alertando para as consequências deste enfrentamento na deli-
beração. Ao analisarem as postagens de blogueiros políticos na China, 
os autores apreenderam a disputa discursiva presente nas hashtags. De 
um lado, as feministas legitimaram o movimento no país e facilitaram a 
conscientização de gênero. De outro, os críticos antifeministas usaram a 
mobilização como trampolim para avançar no discurso de ódio.

Embora muitas das questões levantadas sejam incentivadas pelas 
próprias plataformas de redes sociais, as pesquisas, em resumo, chamam 
atenção dos próprios movimentos ao estabelecer suas estratégias de 
ação. Fazer isso significa pensar, com maior cuidado, nas mulheres que 
aderem às hashtags. Apesar das mídias digitais operarem com veloci-
dade e efemeridade, ampliando campanhas que se dissipam na mesma 
velocidade, os coletivos ainda podem compor as mobilizações de forma 
a incluir informações que torne o ativismo mais significativo e perma-
nente. 

Desigualdades 
Outra limitação diz respeito ao acesso, já que embora a maioria das 

redes sociais seja de plataformas livres e gratuitas, estas não estão isentas 
das desigualdades sociais que impossibilitam seu  acesso e utilização por 
toda sociedade. Muitas mulheres ficam de fora por não terem acesso à 
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internet, recursos financeiros e alfabetização básica para ingressar nos 
debates por hashtag, o que cria uma barreira na inclusão.  

Julia Schuster (2013) argumenta que “o ativismo online é visível 
apenas para aqueles que o usam” (SCHUSTER, 2013, p. 8), argumen-
tando que há uma divisão geracional nas formas que as mulheres se posi-
cionam politicamente, na qual o ativismo online é uma forma de parti-
cipação essencialmente das mulheres jovens. Discordamos da autora ao 
compreender que as mobilizações por hashtag atingem mulheres que 
não necessariamente utilizam as redes sociais. As hashtags feministas se 
tornam visíveis para públicos amplos porque são constantemente apro-
priadas pelos veículos de comunicação.  

A questão aqui não é traçar o alcance do debate online, mas sim 
compreender quem fica de fora. Brantner, Lobinger e Stehling (2020), 
pontuam que apesar de todos os benefícios que o feminismo hashtag 
oferece, ele ainda é um modelo de ativismo limitado a uma parcela da 
população global.  

Segundo dados divulgados em relatório da Digital In3, em 2020 os 
usuários de internet no mundo somavam 4,54 bilhões, o que repre-
senta 59% da população global. Apesar de animadores, os dados ainda 
mostram que parcela significativa da sociedade não tem acesso à rede. 
Quando apreendemos os dados sobre os usuários das plataformas de 
redes sociais, a desigualdade é ainda maior. Apenas 5,4% da população 
utiliza o Twitter, que é a plataforma mais utilizada para as campanhas de 
hashtag feministas. 

Essas mobilizações prometem acesso fácil a grandes públicos, mas 
estão disponíveis a uma pequena parcela das mulheres. Mulheres de 
países subdesenvolvidos ou indígenas, por exemplo, ficam à margem do 
debate dominante. Como o sistema institucional e político muitas vezes 
reflete as estruturas visíveis (sendo elas vistas nos veículos de mídia 
ou nas plataformas de mídias sociais) as desigualdades acabam sendo 
reforçadas. Ao não participarem do debate, grupos de mulheres não são 
vistos e acabam sendo silenciados cada vez mais, em um movimento 

3. Disponível em https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-
use-social-media. Acesso em: 1 mar. de 2021.
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que tende a reforçar – constantemente – seus apagamentos. Ou seja, o 
feminismo hashtag pode excluir aqueles que mais precisam, como as 
comunidades marginalizadas que são sub-representadas no cenário da 
mídia e que podem não ter acesso às tecnologias necessárias para parti-
cipar das campanhas por hashtag. 

Não obstante, ter acesso à internet não é o único empecilho. Se não 
tiver as habilidades de alfabetização necessárias, você ainda pode ser 
impedido de participar de certas conversas. Para isso, Daniela Latina 
junto a Stevie Docherty (2014) destacam as limitações provenientes da 
desigualdade de letramento. As autoras observaram que mesmo que 
mulheres tenham acesso à plataforma, é necessário habilidades de alfa-
betização, já que “os vocabulários feministas estão mudando rapida-
mente através e no discurso online” (LATINA; DOCHERTY, 2014, p. 
1104). Para as autoras, as hashtags feministas são importantes formas 
de ativismo, mas que carecem de estudos que atendam às dimensões de 
classe e alfabetização.

Ou seja, as hashtags feministas em si envolvem aspectos atrelados à 
alfabetização digital e seu uso requer conhecimento sobre um conjunto 
de questões: habilidades com as affordances das redes sociais, aptidão 
para utilização de dispositivos como celulares e computadores, e conhe-
cimento do conteúdo e vocabulário feminista contemporâneo. 

Considerações Finais

O que buscamos neste capítulo é trazer uma revisão de literatura que 
comtemple as pesquisas empíricas sobre ativismo hashtag feminista, 
salientando os pontos principais trabalhados. Apesar de contrastantes, 
os eixos principais mostram que os processos de ganhos e perdas demo-
cráticos acontecem simultaneamente, sem que um acarrete a exclusão 
do outro. Dessa forma, as manifestações se mostram como potências 
para a politização da pauta feminista, ao passo que promove a despoliti-
zação ao polarizar o debate online e incitar os discursos de ódio. Nesse 
sentido, o capítulo avança ao trazer uma revisão das principais pesquisas 
sobre o tema, mas também em apontar o caráter ambíguo e não exclu-
dente dos processos de politização gerados pelo ativismo por hashtag. 
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Capítulo 27

Migrações e processos comunicativos: do 
cultural, o transnacional e as heterotopias
Elisa Beatriz Ramírez Hernández 

Introdução

Pesquisas que abordam processos migratórios no campo da Comu-
nicação têm uma base teórica principalmente ancorada na tradição 
dos Estudos Culturais, sobretudo pela centralidade do conceito de 
diáspora1 para compreender o hibridismo cultural que caracteriza as 
interações sociais ligadas à experiência migratória. Assim o indica um 
mapeamento dos trabalhos acadêmicos que envolvem a temática migra-
tória no campo da Comunicação Social no Brasil, mostrando também 
como recorrentes nesses estudos as categorias de fronteira, identidade, 

1. Do grego “dispeirein”, que significa “dispersão”. No SXIX, o termo (com maiúscula e em 
singular) fazia referência à história de dispersão dos judeus fora da Palestina; e já na década 
de 1980, as “diásporas” (com minúscula e em plural) visa incorporar novos significados 
que emergem das mudanças sociais, passando de uma formação de grupo fechado (pureza) 
para uma concepção das diásporas como comunidades híbridas (mistura). Assim, há uma 
evolução que passa pelas diásporas clássicas, os povos migratórios, os povos-mundo, 
dispersos em vários Estados (gregos, índios, chinos, armênios); até o que é chamado 
hoje de “novas diásporas”, grupos estabelecidos no estrangeiro (Canadá, Nova Zelândia, 
Austrália, Estados Unidos) (STOICIU, 2013, p. 10).
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memória, narrativa e comunidades (ELHAJJI, 2014; ESCUDERO, 2017). 
Assim, as pesquisas nessa área tendem a focar nas relações sociocomu-
nicativas que os imigrantes elaboram nas sociedades de destino, sua 
inserção e as representações midiáticas que fazem parte da construção 
discursiva da figura do imigrante. Há aqui uma preocupação central 
pela diferença intercultural nas sociedades marcadas pela ampliação do 
fenômeno migratório à escala mundial. 

A partir dessas referências, propomos refletir sobre uma pesquisa 
que privilegia simultaneamente o contato sensível e crítico com o objeto 
empírico e as teorias disponíveis, assim como uma abertura à experi-
mentação metodológica. Assim, o objetivo deste texto é apresentar 
brevemente algumas das abordagens, conceitos e análises que permeiam 
esse campo de estudos em desenvolvimento, a partir do próprio percurso 
de construção das fases iniciais de uma pesquisa no campo da Comuni-
cação. Nos interessa pensar sobre a experiência migratória na medida em 
que ela nos permite aproximarmos das relações de diferença, as possi-
bilidades de uma noção do comum que emerge na constante elaboração 
de novos vínculos, e a conformação de subjetividades outras; sobretudo 
no contexto atual de adensamento de fluxos humanos e digitais.

Com o desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte no 
final do século XX e o surgimento do campo de estudos sobre o fenô-
meno do transnacionalismo, as diásporas se tornam representativas 
desta nova era marcada pelo adensamento dos fluxos em escala global 
(MATTELART, 2009). Assim, a teoria transnacional adquire relevância 
na década de 1990, com destaque para o aprofundamento das conexões 
entre os contextos de origem e de destino dos migrantes; ambos cons-
tituintes de um único campo social transnacional onde se desenvolvem 
múltiplas redes e ações que abrangem dois ou mais países (SCHILLER et 
al., 1992). Por outro lado, um espaço social transnacional (PRIES, 2008) 
seria também gerado a partir da interação entre os indivíduos através 
das fronteiras, um espaço de interseção, um novo produto, um marco 
de referência multisituado que estrutura as práticas cotidianas, as posi-
ções sociais, os projetos laborais e as identidades. Nesse viés, migrantes 
internacionais não ficam restritos a um trajeto unidirecional, mas expe-
rimentam a mobilidade como forma de vida. As relações sociais que eles 
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constituem são “produtivas” porque criam realidades, lugares e tempo-
ralidades outras que atravessam esse espaço simbólico relacional. 

Sob essa perspectiva, são valorizados os vínculos dos migrantes com 
os países de origem a partir do estudo de sua influência social, econô-
mica e política, o que abrange desde as pesquisas sobre a família trans-
nacional e as remessas financeiras até a atuação das diásporas na vida 
pública dos países de origem e acolhida. As trocas comunicacionais, por 
exemplo, jogam um papel central nos estudos sobre remessas sociais, 
formas de difusão cultural em nível local que são impulsionadas pela 
migração a partir das ideias, comportamentos, identidades e capital 
social que fluem do país receptor ao país de origem, através da comu-
nicação entre migrantes e não-migrantes (em origem) (LEVITT, 1998). 
Assim, é possível se aproximar dos níveis de influência, as mudanças e 
transformações veiculadas por essas interações e trânsitos, a experiência 
dos sujeitos e as comunidades transnacionais através do tempo. É nesse 
viver transnacional que podem ser apreendidas as relações e práticas 
transfronteiriças, em “um campo ativo e dinâmico de intercâmbio social 
que envolve e afeta simultaneamente atores (indivíduos, grupos, insti-
tuições) localizados em diferentes países” (GUARNIZO, 2004, p. 17).

Entre os estudos culturais da diáspora e as abordagens transnacio-
nais, Mirca Mandianou (2014) identifica duas gerações de pesquisas em 
migração e comunicação. Um primeiro grupo que buscava compreender 
as representações do multiculturalismo e as manifestações do racismo 
e xenofobia em contextos ocidentais; assim como a produção e circu-
lação midiáticas do discurso sobre a imigração, fundamentalmente nos 
países de destino. Uma segunda onda de pesquisas, segundo a autora, 
foca nas práticas de comunicação que atravessam as relações transna-
cionais possibilitadas pelas TICs, os fluxos entre comunidades transna-
cionais, instituições e famílias. Ainda que essas abordagens não sejam 
excludentes, o que Mandianou tenta ressaltar é a evolução dos estudos 
da área a partir da crescente centralidade na dimensão sociotécnica do 
processo migratório. Nesse viés, observamos a proliferação de pesquisas 
sobre usos das mídias sociais na diáspora, as comunidades virtuais e 
criação de conteúdos digitais pelos migrantes; e ainda sobre o controle 
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dos dados e a geolocalização de migrantes indocumentados e refugiados 
(COGO et al, 2012). 

Por outra parte, Mandianou (2014) propõe uma abordagem integra-
dora que considera tanto a própria perspectiva dos migrantes, quanto 
os contextos midiáticos, sociais e institucionais que os circundam. A 
partir da análise dessas práticas de comunicação transnacional, a autora 
propõe como quadro analítico uma “teoria sociotécnica da polymedia”. 
Em um ambiente de multiplicidade de canais de comunicação, a seleção 
do meio pelos indivíduos é analisada nesse viés como um ato social e 
afetivo, com implicações na forma como os relacionamentos interpes-
soais são experienciados e gerenciados no espaço transnacional.  

Aparecem também nessa área de estudos conceitos como “webdias-
póra”, que designa um espaço midiático transnacional, intercultural e 
multiterritorial que emerge na interação e compartilhamento de vínculos 
sociais entre os países de origem e destino dos migrantes. Ainda que 
existam variadas abordagens sobre o tema, é possível identificar dois 
princípios fundamentais de constituição e organização da webdiáspora: 
a) os vínculos familiares e relações sociais de forma geral; e b) a mobili-
zação social e participação política (ESCUDERO, 2014). 

Nesta pesquisa, nos aproximamos também desse espaço digital dias-
pórico a partir de sua relação com as práticas sociais, o contexto polí-
tico e a dimensão econômica dos processos de comunicação estudados 
(MATTELART, 2009). Além disso, entendemos também que “a web 
diaspórica estabelece um terceiro lugar” para colocar os membros da 
comunidade em contacto, um espaço virtual de comunicação; sempre 
levando em consideração que “as conversas na web não conduzem 
necessariamente à comunhão de proximidade e solidariedade comuni-
tária” (STOICIU, 2013, p. 24).

Uma abordagem influente na área é a proposta de Dana Diminescu 
(2008) de abordar a figura do “migrante conectado” (connected migrant), 
com o intuito de evidenciar como rupturas e continuidades somam uma 
mesma dinâmica nos processos migratórios. Para além das oposições 
entre ausência e presença, que orientam proposições centrais nessa área 
de estudos (SAYAD, 1999), a autora afirma que vivemos atualmente 
em uma “cultura dos vínculos”, de forma que tanto as relações remotas 
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como as imediatas são articuladas em uma perspectiva de continuidade. 
Contudo, a ideia do presente-ausente continua orientando estas análises, 
já o que Diminescu (2008) observa no campo migratório tem a ver com 
um fenômeno mais amplo que Christian Licoppe (2004) define como 
“presença conectada” (connected presence). De acordo com Licoppe 
(2004), se trata de compreender as práticas cotidianas que constituem 
uma nova forma de se construírem as relações sociais em um contexto 
de constantes transformações comunicacionais e tecnológicas2.

Do olhar crítico aos estudos da área: rumo ao centro da pesquisa

A partir das primeiras explorações nos estudos da área, nos depa-
ramos com um contexto em que a realidade das diásporas se cruza com 
a auge das TIC e os fluxos transnacionais, o que motiva uma leitura 
crítica de Tristan Mattelart (2009) sobre os principais aspectos que 
configuram esse emergente campo de pesquisa interdisciplinar. O autor 
chama a atenção sobre o determinismo tecnológico que limitaria uma 
melhor compreensão das características do ecossistema comunicacional 
mais amplo, para além da internet. Ele afirma que, ao invés de se focar 
excessivamente nos ambientes digitais, é preciso compreender a natu-
reza da variedade de práticas de comunicação que afetam a evolução das 
formas de uso das mídias.

Nos estudos sobre a webdiáspora, por exemplo, Mattelart (2009) 
aponta que esse espaço não deve ser visto apenas como uma ferra-
menta para se opor à hegemonia midiática (nas sociedades de origem 
ou destino). Para além de uma imagem idealizada da diáspora, é perti-
nente aprofundar sobre as condições em que esses discursos webdias-
póricos são produzidos, quais sujeitos participam e quais seriam suas 
possibilidades de incidência efetiva nas esferas públicas; a partir de uma 

2. A expressão utilizada pelo autor, changing communication technoscape, destaca as 
relações entre processos comunicacionais e novas tecnologias; ao tempo que a utilização 
do termo technoscape faz referência também à influente obra de Arjun Appadurai (1996), 
Modernity at large, que aborda as dimensões culturais da globalização a partir de múltiplos 
cenários constituídos pelos fluxos à escala global (ethnoscapes, financescapes, technoscapes, 
mediascapes, idéoscapes).
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necessária articulação das dimensões online e off-line dos fenômenos 
analisados.  

Adotar essa perspectiva crítica requer, de acordo com o autor, prestar 
atenção às particularidades do contexto socioeconômico em que se 
desenvolvem os processos comunicacionais e migratórios. Dentre elas, 
as condições de acesso à tecnologia, incluindo essas pequenas táticas 
empregadas por familiares e amigos no país de origem para poderem 
manter contato com quem emigrou. Além das assimetrias do acesso 
à rede, o que nos parece particularmente relevante é como Mattelart 
(2009) atenta para a heterogeneidade que caracteriza as comunidades 
transnacionais, visando ultrapassar as abordagens centradas apenas na 
agenda diaspórica. Nesse viés, se trata de não reduzir os sujeitos a sua 
condição étnica como migrantes, mas considerar a multiplicidade de 
relações de gênero, classe, geração, raça e ideologia política que definem 
qualquer comunidade. Isto é, fundamentalmente, valorizar as relações 
de poder que estruturam o campo migratório, sua dimensão política.

Chegamos aqui em um ponto de clivagem na pesquisa:  após o mape-
amento e análise crítico da literatura, é preciso filtrar os conceitos chaves 
que nos interessam, estabelecer as relações possíveis com o objeto e o 
contexto investigado, e definir os elementos que motivam a elaboração 
do problema de pesquisa. Nesse caso, o nosso objeto empírico abrange 
as relações e vínculos transnacionais e diaspóricos da comunidade 
cubana no Canadá (Montréal), particularmente no recente contexto de 
ampliação do acesso à internet em Cuba. Contudo, o que nos interessa 
é compreender as articulações entre os processos migratórios de longa 
data (meio século da Revolução de 1959) que configuram uma “cultura 
migratória” cubana, e as transformações midiáticas e comunicacionais 
que possibilitam uma forma de vida transnacional. Nesse sentido, a 
migração e os processos comunicacionais estudados se tornam dimen-
sões constitutivas da experiência política dos cubanos hoje; a qual já não 
fica limitada apenas ao sistema político-econômico vigente na Ilha e o 
estrito controle sobre os discursos e a produção simbólica nacional, mas 
que é reinventada e expandida através dos laços afetivos que perpassam 
os fluxos transfronteiriços. 
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Sob essa perspectiva, buscamos construir uma abordagem teórico-
-metodológica que nos permita observar as complexidades dos fenô-
menos estudados sob múltiplas dimensões. Dentre elas, a noção de 
mídia como as ambiências de interação e as materialidades tecnológicas 
nos processos sociais; o comunicacional a partir da dimensão intersub-
jetiva e relacional nas trocas simbólicas; a experiência em seu sentido 
transformador, singular e coletivo; as sensibilidades que emergem na 
elaboração de vínculos afetivo-políticos; os corpos em movimento que 
atravessam espacialidades e temporalidades múltiplas, criando territórios 
e recriando imaginários para habitar esses “espaços outros”. 

Na tentativa por ultrapassar o âmbito dos estudos culturais e trans-
nacionais, e com especial interesse em explorar as relações de poder 
ligadas ao espaço e as subjetividades que emergem nesse campo de 
pesquisa, nos deparamos com a obra de Michel Foucault e seu inte-
resse pelos “espaços outros” como heterotopias. Ao nos aproximar dessa 
perspectiva foucaultiana para estudar as relações de poder através das 
espacialidades, percebemos que a heterotopia dialoga também com 
algumas das questões fundamentais nos abordagens apresentadas até 
aqui: uma preocupação pela noção de diferença (ligada anteriormente 
à perspectiva cultural); a centralidade das práticas cotidianas e rituais 
que configuram percursos e formas de vida, trânsitos e fluxos espaciais; 
a importância da linguagem (palavras, narrativas) na configuração das 
experiências normativas, transgressoras e criativas que exprimem rela-
ções de poder (a nossa condição política); e finalmente, um sentido rela-
cional que define os processos sociais (interações, vínculos) presentes no 
campo comunicação-migração.

Das heterotopias e experiências outras

Ainda que as heterotopias tenham chamado a atenção de várias 
áreas de estudo, se trata de um conceito controvertido e pouco desen-
volvido na obra de Foucault, de forma que se faz necessário partir do 
contexto de sua emergência, circulação e posteriores apropriações. A 
primeira menção do termo aparece em uma breve discussão sobre os 
espaços discursivos que ele apresenta no prefácio do livro Les mots et 
les choses (1966). Como parte do interesse que suscitou o livro, Foucault 
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é chamado para conversar sobre a obra e foi assim que ele retomou em 
dezembro desse ano a discussão sobre heterotopias em duas pequenas 
conferências radiofônicas no canal France Culture: a primeira conhecida 
como Le corps utopique e a segunda como Les heterotopies, agrupadas 
posteriormente em uma publicação de 2009.

Nesse momento, ele enuncia a possibilidade de estudar sistematica-
mente esses “espaços outros” que de alguma forma desafiam o espaço 
que habitamos, já não apenas em sua dimensão discursiva, mas também 
sob uma perspectiva social e cultural. A partir dessas falas, Foucault é 
convidado para uma conferência no Cercle d’études architecturales de 
Paris, em março de 1967, onde apresenta uma versão aprimorada da 
sua última fala na rádio e que se tornou a referência mais explícita sobre 
sua proposta de estudar esses espaços outros como uma ciência que ele 
nomeia de heterotopologia. Fragmentos dessa conferência circularam 
apenas em uma revista do círculo de arquitetos e não foi até 1984, alguns 
meses antes de sua morte, que Foucault autorizou a publicação do texto 
íntegro. 

De acordo com Daniel Defert (2013), o interesse pela dimensão polí-
tica e epistemológica do espaço atravessa a obra de Foucault, a partir 
de um estudo das “espacializações do poder” e sua interrelação com o 
saber; o que adquire uma especial visibilidade a partir da publicação 
de Surveiller et punir em 1975. No entanto, as ideias apresentadas por 
Foucault na conferência de 1967 encontraram algumas resistências que 
podem ter influenciado a tardia publicação do texto e sua circulação. Na 
época, a insistência de Foucault pela centralidade do espaço no pensa-
mento contemporâneo foi considerada por uma parte do público como 
uma postura “capitalista” e politicamente “reacionária”; enquanto a cate-
goria do tempo, “a história e o devir”, era percebida como o verdadeira-
mente “revolucionário” (DEFERT, 2013). 

Contudo, talvez Foucault não estivesse desconsiderando a relevância 
política das temporalidades, pois ele mesmo coloca esta relação espaço-
-tempo como um dos princípios fundamentais da heterotopia. Em uma 
linha de pensamento que pode se assemelhar à concepção benjaminiana 
da história, Foucault se refere às rupturas e fragmentações na nossa 
experiência das temporalidades hoje, marcada pela multitemporali-
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dade e a descontinuidade temporal, como uma possibilidade de habitar 
também um tempo outro, as heterocronias. É por isso que Daniel Defert 
(2013) se refere às heterotopias como “unidades espaço-temporais” que 
ora exprimem um tempo provisório e efêmero (festas, carnaval etc.), ora 
a acumulação do tempo, o atemporal (bibliotecas, museus, memoriais 
etc.). 

Por outro lado, essas ideias de Foucault aparecem em um contexto 
em que a nossa experiência do tempo e o espaço no mundo começava 
a mudar profundamente, tal como ele aponta no início de sua célebre 
conferência de 1967: “estamos na época da simultaneidade, estamos na 
época da justaposição, na época do próximo e do distante, do lado a lado, 
do disperso” (FOUCAULT, 2004, p. 12, tradução nossa). Não é de estra-
nhar, assim, que se deram essas condições de recepção e circulação da 
perspectiva foucaultiana, ainda que nas últimas décadas ganha centra-
lidade a partir de posteriores traduções e apropriações que alimentam 
estudos sobre heterotopia no campo da literatura, o cinema, a geografia, 
a sociologia e o urbanismo etc.

Na conferência de 1967, Foucault define o espaço atual que habi-
tamos como um “conjunto de relações de emplecements”3, um termo 
que ele utiliza justamente com um sentido técnico quando se dirige 
aos arquitetos, para evitar palavras comuns; e que se refere ao local, as 
localizações, o lugar, no intuito de exprimir a dimensão relacional dos 
espaços. Se em uma tradução do texto ao português o termo aparece 
como “alocações” (FOUCAULT, 2013a), podemos encontrar uma 
mistura desse vocabulário espacial nas proposições de Foucault, pois ele 
mesmo se refere às heterotopias ora como “contre-emplacements” ora 
“contre-espaces” (FOUCAULT, 2004). É nesse sentido que as próprias 
leituras posteriores e traduções desses textos, somado ao escasso desen-
volvimento do conceito pelo autor, têm gerado incompreensões, inter-
pretações contraditórias e críticas por se considerar às vezes uma noção 
ambígua e excessivamente relativista (JOHNSON, 20013)

3. Em francês, esse termo se refere geralmente à marcação de uma posição dentro de um 
sítio arqueológico, por exemplo, um local de acampamento designado dentro de uma área 
de acampamento geral; de forma a assinalar as relações entre diferentes pontos localizados 
em um espaço dado.
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Por outra parte, Foucault vai estabelecer certa comparação entre 
utopias e heterotopias, um recurso muito empregado por estudos atuais 
para explicar o significado do termo em questão (LAVAL, 2018). Se as 
utopias seriam esses espaços “sem lugar real... essencialmente irreais”, 
as heterotopias vêm a ser “tipos de utopias efetivamente realizadas em 
que todos os outros emplacements (lugares)4 reais que podemos encon-
trar dentro de uma cultura são simultaneamente representados, contes-
tados e invertidos” (FOUCAULT, 2004, p. 15, tradução nossa). Certa-
mente, o autor parece privilegiar o viés contraditório de sua proposta, ao 
definir as heterotopias também como “lugares que estão fora de todos os 
lugares, embora sejam efetivamente localizáveis” (FOUCAULT, 2004, p. 
15, tradução nossa). Tal possibilidade de localização e realização efetiva 
está dada porque ele entende essas relações espaciais heterotópicas como 
da ordem da experiência (LAVAL, 2018).

Longe de buscar definições certeiras, a fala de Foucault tende mais 
bem a estimular a exploração do possível, a experimentação de racio-
nalidades outras e de novas formas de perceber as relações de diferença 
através de uma história dos espaços que, segundo ele, é também uma 
história dos poderes, de como o poder opera. É por esse motivo que 
Foucault busca traduzir seu pensamento através de um conjunto de 
exemplos muito diversos, e às vezes não orgânicos entre si. Como se 
não fosse possível (ou desejável) definir o que é uma heterotopia, mas 
observar e refletir sobre os rituais, as práticas e relações espaciais que 
se definem pela historicidade de modos de vida em várias partes do 
mundo. 

Assim, ele oferece figurações de espaços em diferentes épocas e 
culturas, vivências que são atreladas a certas espacialidades, e mesmo 
momentos-lugares que funcionam como uma vida outra, que abrem 
caminho para outro universo de possibilidades de ser. Nesses textos 
encontramos exemplos tão variados para se referir à heterotopia como 
podem ser os antigos jardins de Pérsia, as feiras, o navio, os banhos 
turcos, os bordéis, certo tipo de arquitetura doméstica nas colônias, o 

4. Para facilitar a compreensão, usamos a palavra “lugares” para substituir o termo usado 
no texto original: emplacements.
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cemitério, as prisões, o espelho, as bibliotecas, dentre muitos mais. Um 
traço recorrente desses espaços pode ser, segundo Defert (2013), que 
se tornam lugares onde “estou e não estou” (o espelho, o cemitério), ou 
lugares onde “sou outro” (casa de tolerância, colônia de férias). 

Foucault também se refere a dois tipos de heterotopias. Nas socie-
dades mais primitivas existiam o que chama de heterotopias “de crise”, 
lugares privilegiados, ou sagrados, ou proibidos que eram reservados 
para os indivíduos que se consideravam em estado de crise, com relação 
à sociedade que habitam (adolescentes, mulheres durante a menstru-
ação, as grávidas, os idosos). Mas ele aponta que esses lugares vão desa-
parecendo para dar passo a outros destinados a indivíduos cujo compor-
tamento se desvia da média ou da norma exigida, o que denomina “de 
desviação” (asilos, clínicas psiquiátricas, prisões, casas de repouso para 
idosos, sendo que a velhice se coloca no limite entre a crise e o desvio 
de padrões de lazer e beleza). Essa perspectiva se aproxima também das 
reflexões de Foucault em sua primeira fala radial, quando se se refere ao 
corpo como um espaço outro, “o ponto zero do mundo” (FOUCAULT, 
2013b; ROUX, 2018)

Embora existam abordagens que consideram as heterotopias apenas 
como espaços de resistência aos valores e práticas dominantes, ou bem 
essencialmente transgressivas, optamos por não seguir essa concepção 
dualista que restringe a potência heurística desse conceito apenas a 
uma função de oposição à norma. Muitos dos exemplos oferecidos por 
Foucault, assim como outros autores, evidenciam as possibilidades de 
se combinarem nelas elementos transgressivos com formas sutis de 
controle, a fim de produzir apenas outro “modelo de ordenamento”, 
mais do que uma ruptura radical da ordem vigente (JOHNSON, 2013; 
HETHERINGTON, 1997). 

Assim, as heterotopias podem ser mais bem compreendidas a partir 
da insistência de Foucault por “fazer diferença”, como uma ferramenta 
de análise para trazer luz sobre as múltiplas características dos espaços 
sociais e culturais; assim como inventar outros novos através das práticas 
que se põem em funcionamento em um contexto específico (JOHNSON, 
2013). Nesse sentido, a diferença se produz através de um jogo de rela-
ções, ou semelhanças, mais do que pelo compartilhamento de elementos 
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comuns ou essenciais entre os espaços. A partir dessas definições que 
orientam a pesquisa, consideramos pertinente tomar como referência os 
princípios que Foucault enuncia como constitutivos de um estudo siste-
mático dos espaços outros. Tal abordagem nos permite explorar o nosso 
objeto de pesquisa e observar quais seriam as dimensões que confi-
guram não somente “uma” heterotopia dada, mas as “experiências hete-
rotópicas” (LAVAL, 2018) que deslocam as subjetividades e exprimem 
aspectos das relações de poder no tecido social. 

Os princípios apresentados por Foucault (2004, 2013b) para compre-
ender as heterotopias, ou bem para propor uma ciência da heterotopo-
logia, podem ser resumidos da seguinte maneira: 1) todas as sociedades 
produzem suas heterotopias; 2) no curso de sua história, as heteroto-
pias evoluem e se transformam; 3) uma heterotopia justapõe espaços e 
tempos que podem ser incompatíveis entre si; 4) a heterotopia acom-
panha também uma heterocronia, uma dimensão temporal; 5) uma 
heterotopia é um lugar nem totalmente fechado, nem completamente 
aberto; 6) na heterotopia, os lugares relacionados são ao mesmo tempo 
representados, contestados, invertidos. Esses aspectos constituem um 
ponto de partida para nosso modelo metodológico.  

Contudo, o conceito de heterotopia só se torna relevante hoje se 
continuarmos prestando atenção à mutabilidade dessa experiência espa-
cial, globalizada, digitalizada, radicalmente outra. É nesse sentido que 
apresentamos esta proposta teórico-metodológica para explorar possí-
veis desdobramentos das pesquisas na área de migrações e processos 
comunicativos; a fim de explorar não só os relatos de vida dos migrantes, 
mas também a sua presença online, seja nos usos individuais de redes 
sociais como Facebook e WhatsApp ou na mobilização coletiva através 
de publicações digitais e ambientes virtuais que configuram a webdiás-
pora. 

Incorporamos também na análise as observações e interações em 
campo que ultrapassam o âmbito da entrevista; assim como os acon-
tecimentos macrossociais e familiares que são vivenciados de forma 
transnacional entre os que emigraram e os que ficaram em origem. É 
preciso atentar também, nessa abordagem, para as condições socioeco-
nômicas em que se dão esses deslocamentos migratórios e trocas comu-
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nicativas, assim como o acesso à tecnologia que possibilita tais conexões 
à distância. Dessa forma, não é apenas a diáspora cubana o que ocupa 
o nosso interesse, mas como essas migrações e vínculos comunicacio-
nais articulam processos políticos nos diferentes contextos estudados; 
através dos corpos e suas singularidades, dos lugares de ancoragem e a 
historicidade desses fluxos, da experiência da diferença que configura as 
heterotopias. 

Assim como prestamos atenção ao contexto de emergência e 
evolução do conceito, aos princípios enunciados por Foucault e à proli-
feração de exemplos que visam se enquadrar nessa abordagem, o que 
nos parece mais relevante é compreender os traços que configuram um 
tipo de experiência heterotópica. Entendemos que as heterotopias não 
são “entidades estáveis”, mas “qualidades contingentes” das relações 
que definem as nossas vivências dos espaços. Não se trata de espaços 
isolados, mas embutidos na própria cultura, não excludentes, mas hete-
rogêneos; lugares definidos por várias camadas de significação e que 
exprimem uma potência imaginativa ligada à sua dimensão política, 
a qual emerge justamente de seu carácter lúdico, libertador e experi-
mental (JOHNSON, 2013).  

O intuito desta breve proposta é, em primeiro lugar, destacar a 
importância de desenvolver uma reflexividade sobre o processo de 
investigação que sustenta o percurso acadêmico da Pós-Graduação. 
Nesse viés, se trata de construir o próprio processo de pesquisa como 
uma verdadeira “busca”, o que nos permite crescer como pesquisadores 
e contribuir com essa aprendizagem para pensar sobre os problemas que 
vivemos hoje. 
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Capítulo 28

A resistência quilombola no feminino
Alessandra Brito

Para ti comandante das armas de Palmares.
Filho, irmão, pai de uma nação.

O que nos deste?
Uma lenda, uma história ou um destino?

Oh Rei de Angola Jaga!
Último guerreiro Palmar.

Eu te vi Zumbi.
Nos passos e nas migrações diversas dos teus descendentes.

Te vi adolescente sem cabeça e sem rosto nos livros de história.
Eu te vejo mulher em busca do meu eu.

Te verei vagando oh estrela negra!
Oh luz que ainda não rompeu. Eu te tenho no meu coração.

Na minha palma de mão verde como Palmar.
Eu te espero na minha esperança do tempo que há de vir.

Beatriz Nascimento

Introdução 

A escrita deste ensaio nasce do desejo de observar imagens feitas 
em territórios quilombolas e de, em contato com essas imagens, refletir 
sobre procedimentos e gestos de rememoração articulados pelos filmes e 
como eles se dão na imagem pela inscrição dos corpos e pelas narrativas 
de mulheres quilombolas. 

Este texto se insere no contexto da minha pesquisa de mestrado, que 
nasce do visionamento do filme Tança (2014, Irmandade dos Atores da 
Pândega e a Associação Quilombola Mato do Tição). Vi a obra em uma 
itinerância do forumdoc.bh realizada em 2015 no Centro de Educação 
e Cultura Flor do Cascalho, no Morro das Pedras. Compareci à exibição 
a convite de Luana Gonçalves, uma grande amiga e produtora do filme, 
que me pediu para tirar umas fotos da sessão e da conversa que se 
seguiu. Durante o bate-papo com as pessoas da comunidade que foram 
assistir ao filme, as falas quase todas eram permeadas de recordações e 
lembranças de seus antigos. As imagens ativando memórias. Algo que 
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também mobilizou em mim esse desejo de memória. Ali, após a sessão, 
começa o interesse por observar os entrelaçamentos entre memória, 
corporeidade e imagens, na perspectiva dos quilombos.

Já em Tança e, posteriormente, na lida com as imagens que compõem 
o corpus da pesquisa, percebo a marcante presença das mulheres, seja 
como liderança nas questões sociais dos territórios, na luta pelo direito 
à terra, como matriarcas e até mesmo como esteio fundamental das 
comunidades. O que aponta para a relevância de uma reflexão em torno 
da presença das mulheres negras quilombolas nas imagens feitas nos 
quilombos.

Diante dessas perspectivas, o questionamento central do ensaio é 
compreender de que maneira as figuras femininas atuam no processo 
de rememoração da história dos quilombos em que vivem. Para trilhar 
caminhos em busca da resposta para essa pergunta, vamos observar 
como se constituem os gestos de rememoração protagonizados por 
D. Olinda Oliveira e D. Maria Oliveira em Quilombo Rio dos Macacos1 
(2017, Josias Pires) e Lucicleide Santos, diretora-personagem no curta 
metragem Pra se contar uma história2 (2013, Elen Linth, Lucicleide 
Santos, Diego Jesus e Leandro Rodrigues). 

A hipótese da qual partimos é que pensar a agência e a inscrição 
das vivências das mulheres na imagem nos permite vislumbrar as ques-
tões que mobilizam as lutas empreendidas pelo movimento negro e o 
feminismo negro. E também acreditamos que o aparecimento dessas 
mulheres na imagem pode dar a esses filmes gestos de contracinema3, 
no sentido que os filmes apresentam uma perspectiva marcada do lugar 
de liderança feminina dentro dos territórios.

Os procedimentos metodológicos que conduzem a abordagem deste 
ensaio são inspirados nas contribuições do pesquisador Mahomed 

1. Filme disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-c0GXT1ICis. Acesso em: 24 
maio de 2021.

2. Filme disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZzQdqg5UkHE. Acesso em: 
24 maio de 2021.

3. A ideia de contracinema foi trazida por Claire Johnston (2020) com o artigo Women’s 
cinema as a counter-cinema. Recomendamos a leitura do artigo "Teoria e crítica feminista: 
do contracinema ao filme acontecimento" de Ana Maria Veiga no livro Mulheres de 
Cinema, organizado por Karla Holanda (2019).
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Bamba (2016). Partindo de uma revisão de literatura sobre análise de 
filmes, ele destaca que a subjetividade é um elemento da investigação em 
torno das imagens. Bamba pontua que

o ato de escrever sobre o cinema ou um filme não exclui as emoções, 
os sentimentos e os afetos do estudioso. Além de produzir uma forma 
de pensamento a partir dos filmes, o teórico do cinema pode ser tam-
bém um ‘escritor’ da sua própria vida e de sua relação com os filmes 
(BAMBA, 2016, p. 299).

Assim, cabe ressaltar, que o desejo deste trabalho é fortemente mobi-
lizado pela minha militância junto às questões raciais, me aproximo 
desses filmes de forma implicada, engajada e sensível a essa questão. 
Pois, ao conhecer Tança pelos gestos, olhares e palavras de seu povo, 
comecei a pensar na minha ancestralidade e me ver diante do ques-
tionamento: em um exercício de caminhada à procura dos meus mais 
velhos, até onde eu poderia chegar? A percepção de como sei pouco 
de minha gente me fez refletir como o processo de fragmentação das 
famílias negras é também sintoma da escravização, e a dificuldade em 
vislumbrar memórias da liberdade se deve ao apagamento da história 
dos quilombos. E sinto que os filmes me devolvem a possibilidade de 
preencher com sonhos as lacunas de minhas lembranças.

Mulheres negras quilombolas

O apagamento da história dos quilombos do Brasil já era apon-
tado por Beatriz Nascimento (2018), Abdias Nascimento (2019), Lélia 
Gonzalez (2018). Além deles, outros intelectuais negros também se 
voltaram para essa questão, o que aponta para sua latência e condição de 
ferida ainda aberta, luta ainda em curso. A pesquisadora Zelinda Barros 
(2016, p. 18-19) lembra que “a história da participação feminina nos 
quilombos tem sido construída a partir das poucas fontes documen-
tais que nos permitem estimar como atuavam”. Ela cita “Zeferina, de 
Aqualtune e Dandara, em Palmares; de Tereza, do quilombo Quariterê, 
no Mato Grosso; de Maria Crioula, no Rio de Janeiro; de Felipa Maria 
Aranha, no Pará; além de outras tantas mulheres negras anônimas” 
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como algumas das mulheres das quais não podemos conhecer a fundo 
as trajetórias por falta de registros.

Se formos pensar a negligência da história oficial com a memória 
do povo preto por uma mirada interseccional (CRENSHAW, 2014; 
GONZALEZ, 2018) poderemos lançar luz à condição da mulher negra 
quilombola dentro desse processo. Kimberlée Crenshaw (2004, p. 8) usa 
o termo discriminação interseccional para “apresentar uma estrutura 
provisória que nos permita identificar a discriminação racial e a discri-
minação de gênero, de modo a compreender melhor como essas discri-
minações operam juntas limitando as chances de sucesso das mulheres”. 

Com base nessas reflexões, podemos apontar um apagamento 
da mulher negra e da mulher negra quilombola e suas vivências na 
história oficial e, sobretudo, compreender que reclamar a inserção 
dessas mulheres e de suas memórias significa demandar equidade para 
o processo histórico. E as imagens podem ser um caminho para trazer à 
luz esse universo apagado.

Em uma conexão com o universo da produção de imagens, vale 
destacar que, no âmbito das discussões em torno do feminismo negro, 
Patrícia Hill Collins (2013) nos fala das imagens de controle ou de 
imagens controladoras produzidas sobre as mulheres negras. Ela chama 
atenção para a estereotipização e o modo com que ela pode afetar essas 
mulheres. A pesquisadora recorre ao conceito de auto definição como 
um mecanismo que promove ação, poder de recusa e, através da auto-
valorização, viabilizar a substituição dessas imagens estereotipadas por 
imagens autênticas de mulheres negras. “A auto definição responde à 
dinâmica de poder envolvida na rejeição das imagens controladoras 
e definidas externamente da condição de mulher Negra” (COLLINS, 
2013, p. 26).

O primeiro texto que li com a reivindicação de um entendimento 
de feminismo que contemplasse as mulheres negras foi da intelectual 
e pesquisadora Sueli Carneiro (2011), que me causou uma enorme 
sensação de acolhimento, e me fez compreender melhor a situação de 
não-pertencimento que eu vivenciava diante de algumas discussões 
feministas pautadas por um olhar hegemônico. Em um trecho, Sueli 
questiona: “Quando falamos do mito da fragilidade feminina, que 
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justificou historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as 
mulheres, de que mulheres estamos falando?”. A autora reforça que 
“nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, 
provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse 
mito, porque nunca fomos tratadas como frágeis” (CARNEIRO, 2011).

A reivindicação de um pensamento feminista que englobasse a expe-
riência de vida e luta das mulheres negras é também amplamente discu-
tida por Angela Davis. A autora contestou em seu livro Mulheres, raça 
e classe (2016) uma ideia homogeneizante da categoria mulher, apre-
sentando como marco definidor da diferença o próprio contexto que a 
escravização impôs sobre as mulheres negras. A imposição de cargas de 
trabalho tal qual os homens, que não poupava mulheres grávidas ou que 
estavam amamentando (DAVIS, 2016).

Na defesa de um pensamento feminista negro no contexto norteame-
ricano, Patricia Hill Collins (2019, p. 63) destaca que o objetivo central 
do feminismo negro é “resistir à opressão – tanto às suas práticas quanto 
às ideias que a justificam” , ou seja, ela defende o movimento como 
uma teoria social crítica para enfrentamento da injustiça social. Aqui 
no Brasil, no contexto das lutas do movimento negro, o movimento 
de mulheres negras também emerge fortemente centrado na luta por 
democracia, pela extinção das desigualdades sociais e pela conquista da 
cidadania.

Porém, recentemente uma nova leitura me fez pensar sobre quais 
nuances devem ser consideradas entre as mulheres negras quilombolas 
(comunidades urbanas e rurais) e as mulheres que não são do contexto 
de quilombo. O livro em questão se chama Mulheres quilombolas: terri-
tórios de existências negras femininas, e é organizado por Selma dos 
Santos Dealdina (2020, p. 14), secretária executiva da Coordenação 
Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 
(Conaq), que já na apresentação nos diz: “se a história é nossa, deixa 
que a gente conta”, afirmando o desejo de documentar e narrar a própria 
vivência, experiência e conhecimento. A pesquisadora Givânia Maria 
da Silva (2020), mulher quilombola de Conceição das Crioulas, em 
Salgueiro (Pernambuco), chama atenção para a necessidade de um olhar 
cuidadoso para a condição da mulher quilombola. Para ela, “as questões 
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relativas à mulher quilombola não estão contempladas pelo feminismo 
branco, tampouco, em parte, pelo feminismo negro” (SILVA, 2020, p. 
55). Ela reclama por especificidades relacionadas a alguns elementos 
simbólicos, tais como o território, as relações com as curas, com a socio-
biodiversidade. Há que se acrescentar a esta perspectiva a dimensão de 
coletivo e de comunidade a partir da qual as lutas e vidas são pensadas.

Assim, retomo Olinda Oliveira e D. Maria Oliveira e Lucicleide 
Santos, uma vez que, tendo em vista o conceito de interseccionalidade 
e o cruzamento das opressões, a trajetória das mulheres quilombolas 
aparece como um alvo ainda mais certeiro das diversas formas de apaga-
mento e esquecimento promovidas pelas engrenagens sociais. E ainda 
que essas mulheres, por ventura, não se vejam ou se intitulem como 
feministas, suas práticas e suas formas de enfrentamento e resistência 
como expostas nas imagens nos apontam conexões com o pensamento 
do movimento feminista negro que é também forjado na luta. E, sobre-
tudo, nos possibilita um alargamento da perspectiva feminista como nos 
desafia a pesquisadora Givânia Maria da Silva (2020).

Rememorar é uma forma de luta

“Nós não somos invasor não, moço, quando eles chegaram acharam a 
gente”. Com essa frase, Dona Maria Oliveira começa a contar um pouco 
de sua história no filme Quilombo Rio dos Macacos (2017). Ela inicia o 
seu relato sobre o latente conflito da Marinha do Brasil com a comuni-
dade quilombola, narra diálogos estabelecidos na ocasião da construção 
da base e das residências dos fuzileiros, com o pedido de desocupação 
da casa em que ela vivia. Ela relata ao lado da filha Olinda Oliveira, que 
reafirma o nascimento na terra, a vida vivida no território. 

O Quilombo Rio dos Macacos fica localizado entre Salvador e Simões 
Filho no estado da Bahia. A área, que é ocupada pela comunidade negra 
há gerações que remontam cerca de 200 anos, tem sua propriedade 
disputada com o estado brasileiro, por meio da Marinha do Brasil. O 
imbróglio teve início na década de 1970, depois que a Base Naval de 
Aratu foi construída e a União pediu a desocupação da área.

O documentário Quilombo Rio dos Macacos denuncia violações 
graves aos direitos humanos – direito de ir e vir e de acesso à água, 
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saúde, educação, moradia e trabalho – da qual a comunidade é vítima. O 
aspecto que nos interessa fortemente no documentário é o registro dos 
aspectos culturais, simbólicos e característicos do território, que se dá 
pelas memórias individuais e coletivas das mulheres que são acionadas 
também como elemento da luta. 

O filme foi gravado de 2011 a 2017 e conta com 150 horas de grava-
ções, sendo 75 horas feitas pela equipe de filmagem do diretor Josias 
Pires, e as demais são materiais de televisões, de outros cinegrafistas, 
e, também imagens feitas pelos próprios quilombolas no calor da hora, 
que são exatamente aquelas imagens que registram algumas situações 
mais graves de enfrentamento.

Importa destacar que a montagem do filme articula uma série de 
imagens da emergência da luta, da denúncia da violência. Talvez por 
isso, o testemunho não acontece de forma ininterrupta, mas a memória 
dessas mulheres que vem à tona na narração é um fio que alinhava a 
narrativa. Não há papéis que comprovem a posse do terreno, mas há 
essas mulheres, suas palavras, seus modos de vida forjados no território. 

Em um dado momento, Olinda aponta um pedaço de terreno onde 
ficava sua casa, que caiu e não pode mais ser construída, por proibição 
da Marinha, depois com a sua narração em off as imagens revelam uma 
casa muito simples, na qual vivem dezesseis membros da família. Ainda 
que não vejamos, porque a casa em termos materiais não existe, de 
algum modo ela não estar lá nos lembra da opressão que a botou abaixo. 
Isso me lembra uma passagem muito bonita do livro Amada, da Toni 
Morrison, quando a personagem Baby Suggs diz:

Estava falando do tempo. É tão difícil para mim acreditar no tem-
po. Algumas coisas vão embora. Passam. Algumas coisas ficam. Eu 
pensava que era minha rememória. Sabe. Algumas coisas você esque-
ce. Outras coisas, não esquece nunca. Mas não é. Lugares, os lugares 
ainda estão lá. Se uma casa pega fogo, desaparece, mas o lugar – a 
imagem dela – fica, e não é só na minha rememória, mas lá fora no 
mundo. O que eu lembro é um quadro flutuando fora da minha ca-
beça. Quer dizer, mesmo que eu não pense, mesmo que eu morra, a 
imagem do que eu fiz, ou que eu sabia, ou vi, ainda fica lá. Bem no 
lugar onde a coisa aconteceu (MORRISON, 2011, p. 63).
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Retorno dessa pequena digressão literária para dizer do caráter da 
rememoração instaurada no filme, que reclama fortemente um agir no 
presente. Jeanne Marie Gagnebin afirma: 

A rememoração também significa uma atenção precisa ao presente, 
em particular a estas estranhas ressurgências do passado no presente, 
pois não se trata somente de não se esquecer do passado, mas também 
de agir sobre o presente. A fidelidade ao passado, não sendo um fim 
em si, visa à transformação do presente (GAGNEBIN, 2006, p. 55).

O documentário se vale na montagem de imagens de fontes variadas, 
conforme mencionado acima, o que me faz refletir que há uma aposta 
nos depoimentos, memória e testemunho como um esteio da narrativa. 
A latência da luta convoca a rememoração e a necessidade de reafir-
mação da lembrança.

Cenas da caminhada de Dona Olinda pelo território, narrando sua 
história junto à história dos rios, das estradas, e, depois sentada ao lado da 
Dona Maria contando e cantando as recordações do tempo vivido sem a 
presença opressiva do estado brasileiro também reforçam a importância 
de pensarmos o lugar, nos termos geográficos, como um mapa para a 
memória. Caminhar também é lembrar e demarcar o território. Em 
diversos momentos do filme, planos do território entrecortam a narra-
tiva ou cobrem as vozes em off. Cenas da barragem – cujo acesso à água 
é negado pela Marinha –, da base naval, seus prédios bem pintados, as 
pessoas que se divertem na praia, das árvores no quilombo, das estradas, 
das casas muito humildes, dizem também da existência dessas mulheres, 
são vestígios de um espaço alterado bruscamente pela opressão.

Milton Santos (1999, p. 8) nos diz “o território usado é o chão mais 
a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos 
pertence. O território é o fundamento do trabalho; o lugar da resi-
dência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida” . É rele-
vante dimensionar a importância dos territórios para os povos, e em 
um contexto de uma luta quilombola fortemente presentificada pelas 
mulheres, essa luta pela terra e pelo território se configura como um 
embate das mulheres, uma luta feminista. 
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O lembrar é mover-se

O documentário Pra se contar uma história (2013) foi realizado 
como produto do projeto “Registro da história e da memória familiar de 
comunidades negras tradicionais do vale do Iguape” sob orientação das 
professoras Amaranta César, Ana Rosa Marques e Isabel Cristina Reis. 
O filme tem a direção de Elen Linth, Lucicleide Santos, Diego Jesus e 
Leandro Rodrigues.

O filme foi gravado na Comunidade Remanescente de Quilombos 
de Santiago do Iguape, localizada a 40 quilômetros do município de 
Cachoeira, no Recôncavo da Bahia e a 110 quilômetros da cidade de 
Salvador. O território fica na Bacia do Iguape, região em estão localizadas 
também as comunidades de remanescentes de quilombos Engenho da 
Ponte, Engenho Novo, Calolé, Caimbongo, Opalma, Campinas, Caonge, 
Calembá, Cabonha, Dendê, Embiara, São Francisco do Paraguaçu e 
Tombo. 

Na abertura do filme, uma das diretoras e protagonista, Lucicleide 
(Neguinha), é questionada pela equipe sobre como é viver na comuni-
dade quilombola Santiago do Iguape, no Recôncavo Baiano, responde 
da seguinte maneira (em off, antes da aparição do título):

Maravilhoso. Me sinto no paraíso. Aqui tem coisas onde grande cida-
de não tem, aqui tem coisa que pretendo sentir pra amanhã depois, 
guardar recordação pra contar pros meus filhos, meus netos, meus 
bisnetos. Quero viver o que todos meus parentes, avós que não co-
nheci, parte de mãe, o que minha mãe está vivendo hoje, o que ela 
viveu antes, quero sentir tudo, nem tudo, mas um pouco, pra se con-
tar uma história.

A fala de Neguinha, emblemática, intitula e guia o filme: a perso-
nagem afirma o desejo de contar uma história, de dizer da vida no 
quilombo, das memórias que ela quer guardar e um dia transmitir aos 
seus descendentes. A rememoração da época vivida pelos seus mais 
velhos se enlaça ao que ela quer viver no Iguape, hoje – experiência 
que o próprio filme lhe proporcionará, ao tomá-la como protagonista e 
narradora – e a continuidade de uma história que acena para o futuro. 
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É importante dizer de três movimentos que são operados no inte-
rior da cena fílmica; num primeiro momento, Neguinha está na cena 
como sujeito filmado, com o aparecer de sua família e seu cotidiano, que 
podem apontar para alguma intimidade conquistada pelos que filmam. 
Em um segundo momento, Neguinha é quem conduz o filme, é pela 
sua deriva, seu caminhar, e suas andanças pelos territórios e encontros 
com as mulheres das comunidades que a narrativa se articula. E em um 
terceiro instante, Neguinha é interpelada pelo filme para dizer da expe-
riência do percurso. Quando a conversa começa, uma das realizadoras 
que não está no quadro mostra para Neguinha fotografias feitas durante 
as visitas (as fotos não aparecem na tela). Neguinha começa a ver as 
fotos enquanto fala da experiência do encontro. A partir de sua palavra 
dita as cenas vão sendo convocadas, como se sua voz também guiasse 
os movimentos da montagem que se abre para os sons das rotinas de 
trabalho, o insistente barulho do pisado do dendê no pilão de madeira.

Parece-nos, no entanto, que o gesto mais relevante do filme se dá 
quando uma das realizadoras pede a Neguinha que, diante das fotos da 
visita que fizeram a outra comunidade quilombola, a de Calembá, que 
ela diga dos sentimentos, recordações e marcas que a visita lhe trouxera. 
Depois do curto plano em que ela recebe as fotos (sem que as vejamos 
no quadro), a montagem sobrepõe o registro das imagens feitas em 
Calembá (pela equipe do filme) aos comentários da moça de Santiago 
de Iguape. Os planos seguintes mostram a duríssima lida das mulheres 
– e das crianças também – na feitura do azeite de dendê. Uma das cenas 
que mais a afetou foi a da mulher que pilava o dendê de noite, cercada 
pelos filhos, e lhe fez lembrar do tempo em que sua mãe também fazia 
esse trabalho para sustentá-la e aos seus irmãos. Mais adiante, mostra-
-se, sem os comentários de Neguinha, três crianças pisando o dendê no 
pilão. Findo o plano, voltamos aos comentários dela – agora em quadro 
– que realçam o significado das imagens há pouco exibidas (ela exibe 
uma das fotos que tem na mão). Trata-se de uma “lição de vida”, ela 
enfatiza, e não simplesmente de uma mãe que bota o filho para trabalhar 
(como alguém poderia recriminar vendo aquela foto). O que os pais 
fazem é mostrar às crianças “que o trabalho é duro e merecedor”, ela diz. 
Essa sequência nos faz lembrar daquela intervenção de Sojourner Truth 
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na Women’s Rights Convention em Akron, Ohio, em 1851, ao reivindicar 
a igualdade de direitos entre homens e mulheres:

Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para 
subir em carruagens, e devem ser carregadas para atravessar valas, e 
que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais 
me ajudou a subir em carruagens, ou a saltar sobre poças de lama, e 
nunca me ofereceram melhor lugar algum! Olhem para mim? Olhem 
para meus braços! Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e 
homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? 
Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem 
– desde que eu tivesse oportunidade para isso – e suportar o açoite 
também! E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer 
tanto quanto qualquer homem – desde que eu tivesse oportunidade 
para isso – e suportar o açoite também! E não sou uma mulher? Eu 
pari 3 treze filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão, e 
quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus 
me ouviu! E não sou uma mulher? (TRUTH, 2018, p. 17).

Neguinha prossegue com suas indagações, e provoca, mencio-
nando inclusive as questões raciais: “Que mulher hoje em dia, bonita, 
de cabelo loiro, estaria fazendo isso aqui? Carregando dois tonéis, um 
na cabeça outro no braço, pra levar pra dentro de casa, pra bater azeite 
para dar sustento aos filhos? Nenhuma”. Porém, ainda que pertença ao 
quilombo de Santiago de Iguape, Neguinha, ao aparecer integrada à 
equipe de filmagem, se vê colocada em um antecampo que não deixa 
de ser tensionado, quando uma das mulheres de Calembá questiona o 
propósito da filmagem e reclama das inúmeras vezes em que foi filmada 
por estudantes das faculdades de Salvador, nada tenho ganhado com 
isso. A partilha de uma cena fílmica, como se vê, não é algo que se esta-
belece de antemão, mesmo que haja, de início, certa identidade entre 
quem filma e quem é filmado (no caso da participação de Neguinha – ela 
também mulher e quilombola – que oferece à equipe, por assim dizer, 
um passaporte temporário para adentrar, mais à vontade, o universo de 
Calembá).  Tudo se passa como se o filme, que até então trazia consigo 
um olhar de dentro do mundo quilombola – graças à presença e aos 
comentários de Neguinha – encontrasse uma exterioridade com a qual 
talvez não contasse. Como se quem estava no quadro – como é o caso de 
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Neguinha – fosse afastado para o antecampo, e seu olhar, delicadamente 
deslocado para algo que ele só pode ver de fora (por força da mediação 
da câmera). Um segundo círculo se abre no filme, mas agora para o seu 
fora. Diante disso, a montagem retorna às imagens de Neguinha em sua 
comunidade, no mangue, fotografando.

Perguntada sobre o que gosta de fotografar, ela fala do contexto que 
envolve as imagens, e que não é visível: “A gente vê aqui, essa foto é linda. 
Agora ninguém vê o que acontece dentro desse verde aqui, o tanto que 
uma mãe de família tem que andar para arranjar um balde de marisco”. 
Nas proximidades do mangue, Neguinha encontra sua mãe a remar na 
canoa. Novamente, a personagem-comentadora toma a palavra para si, 
para narrar uma história quilombola a contrapelo (nos termos benjami-
nianos). Um “livro da terra”, ela diz (em off), a voz sobreposta às imagens 
da mãe e dos pescadores, que chegam com o seu pescado:

Santiago já passou por muitas e muitas coisas que poderiam ser re-
lembradas, no contar. Quem viveu já antes e sabe, tem que contar, 
para mostrar a cultura... como antes já passou muitas coisas aqui...
aqui teve... tem dez engenhos, várias culturas... coisas que aconteceu 
antes, que aqui era o maior produtor de cana de açúcar, que aqui já 
teve muitas coisas [...] e que ninguém procura levantar isso, pra pelo 
menos escrever um livro da terra [...] pra escrever o que os brancos 
faziam antes com os negros, faziam carregar pedra nas costas...atra-
vessava o mar para trazer pedra para fazer a igreja que hoje está ali… 
não foi feita por branco… então, não vou escrever um livro contando 
a história de branco [...] Não foi branco que fez essa vila, não foi… foi 
construída por nós, por gente de minha cor. 

Depois dessa fala que reivindica a escrita de uma história coletiva do 
quilombo de Santiago de Iguape, o filme se encerra nos devolvendo ao 
espaço mais íntimo da casa, às fotos de família (da mãe e da filha, em 
outro tempo), combinadas, ao que parece, com um canto de trabalho, na 
voz de um homem (escutamos os ruídos de alguma atividade). O breve 
plano final traz um demorado beijo de Neguinha na face da mãe. Arris-
camos a dizer que, pela proximidade (física mesmo) conquistada entre 
a protagonista e a equipe de filmagem, o filme permite – de maneira 
descontínua e apesar do predomínio da aparição em off dos comentá-
rios de Neguinha – que ela construa, para si e para os outros, a imagem 
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com a qual se autodefine e à sua comunidade (para nos lembramos dos 
termos empregados por Patrícia Hill Collins (2019), quando critica as 
controladoras e estereotipadas das mulheres negras).

Para olhar as imagens dos quilombos

É importante destacar alguns pontos que atravessaram as reflexões 
em torno dos procedimentos metodológicos que nos conduziram pela 
aproximação aos filmes e às mulheres quilombolas presentes neles. 
Num primeiro momento, há um desejo de me valer das contribuições 
da teoria feminista do cinema para olhar para essas mulheres, partindo 
da ideia de contracinema, pela forte presença das mulheres que tomam 
as obras. Em um segundo momento, refletindo sobre a leitura de bell 
hooks (2019) em suas considerações sobre o olhar opositor da espec-
tadora negra, me questionei se temos elementos e amparo teórico da 
perspectiva feminista sobre as imagens que nos permitam olhar para 
estas mulheres, inclusive sem nos apressar em enquadrar o que suas 
trajetórias inscrevem nas imagens partindo de um arcabouço conceitual 
que não tenha ainda apreendido as singularidades das experiências das 
mulheres quilombolas.

O pensamento feminista negro tem nos possibilitado importantes 
deslocamentos para pensar a presença e a experiência das mulheres 
negras nas imagens. Será que suas contribuições alcançariam essas 
mulheres? Acredito que uma perspectiva que permite lançar luz sobre 
as especificidades que compõem cada personagem, sua presença nos 
filmes e, por conseguinte, sua rememoração, é o conceito de interseccio-
nalidade (CRENSHAW, 2004) como uma lente para ver os filmes, para 
observar criticamente a história e para nos valermos da memória.

As dinâmicas históricas relacionadas ao quilombo atuaram para seu 
apagamento e escassa documentação dentro do registro escrito. Porém, 
paralelo a isso, as vozes e corpos dessas mulheres emergiram e emergem 
em enfrentamento a essa história com H maiúsculo. Uma vez que, essa 
História esteve tradicionalmente mais interessada na escravização do 
que no entendimento de uma estrutura social que foi erguida em meio à 
colonização, certamente, também, pelas mãos de muitas mulheres. 
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Assim, retomo o poema de Beatriz Nascimento que é recitado por 
ela no filme Ôrí (1989, Raquel Gerber) para abrir esse texto, não apenas 
pela relevância de seus estudos em torno do quilombo, que emergem 
justamente do desejo de lembrar e conhecer as histórias da liberdade e 
da resistência dos povos pretos. Mas também, sobretudo, porque a partir 
desse desejo de lembrança, Beatriz Nascimento menciona que em busca 
do seu eu, vê Zumbi na figura de uma mulher. A dimensão de que Zumbi 
também pode ser ela, complexifica uma perspectiva que vislumbra uma 
separação muito marcada entre homens e mulheres.

Encerro esse texto convocando a lembrança da sinopse escrita por 
Safi Faye4 sobre seu filme Sélbe (1982), na qual, ao falar da personagem 
do curta, a diretora recusa-se a “confiná-la ao enquadramento do 
confronto homem-mulher” por querer “enfatizar um aspecto impor-
tante da sociedade africana: a contribuição econômica e social da mulher 
no meio rural”. Frequentemente a realizadora se posiciona ao dizer que 
não considera sua obra feminista, por compreender que o conceito não 
alcança a experiência de suas personagens. 

Desde Laura Mulvey com seu Prazer Visual e Cinema Narrativo, 
escrito em 1973, muitos caminhos foram percorridos no sentido de 
lançar luz à presença das mulheres no cinema. A despeito de uma predo-
minância de análises que se filiam a uma perspectiva mais hegemônica, 
algumas frestas têm sido abertas e podem ser ampliadas, uma vez que 
existe uma emergência de reflexões que acolham as formas múltiplas de 
existências femininas, que nos ajudem a olhar para essas mulheres de 
modo atento a suas experiências.

4. A sinopse de Sélbe e tantas outras escrita por Safi Faye foi publicada no 
Catálogo do 20º Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte em 2018. 
Disponível em: https://362e17e3-20f8-447f-9bcd-937b5a5154ae.filesusr.com/ugd/
fc9f7b_8879971b4a5b44729a9938d7b553cf01.pdf. Acesso em: 24 maio de 2021.
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Capítulo 29

Morte e vida no olhar: 
ver como gesto de agir1
Rafael de Amorim Albuquerque e Mello

Olhar e ser olhado

Em março de 2020 a maior democracia liberal do mundo contempo-
râneo entra em ebulição. Após o cruel assassinato de George Floyd pela 
polícia de Minneapolis, irônica e tragicamente registrado por câmeras de 
vigilância, os Estados Unidos da América vivem uma contínua onda de 
protestos, que se desdobram em levantes antirracistas ao redor do globo, 
organizados entorno da tag BlacksLivesMatter (Vidas Negras Importam, 
em tradução livre). Confrontos com a polícia, delegacias queimadas, 
protestos entram noite adentro. Momentos como esses revelam uma 
importante suspensão de ritmo da vida. Dentre os inúmeros registros 
significativos, partimos de uma fotografia bastante divulgada2, feita por 
Jeff Wheeler, em que, no primeiro plano, um homem ergue uma cabeça 

1. Este texto foi produzido a partir do trabalho final da disciplina Políticas da Imagem, 
ministrada por André Brasil e ofertada aos alunos do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação Social da UFMG, no semestre 2020.1.

2. Fotografia disponível em: https://www.masslive.com/galleries/
SIXLUT62XZGSFNS4I52THZSTKE/. Acesso em: 5 jul. de 2021.
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de porco contra os policiais3, direcionado o olhar de retorno contra estes 
que tradicionalmente o vigiam. 

A partir dessa fotografia propomos um caminho entre outras 
imagens de diversos suportes (cinema, fotografia, pintura), em que, pela 
montagem, possamos pensar uma certa dinâmica de olhares de retorno, 
em que transitem certas recorrências por meio de gestos de ação e 
composição que configurariam uma política, como iremos desenvolver. 
Na fotografia, a cabeça do animal é erguida. O semblante do homem 
negro que a eleva é firme, direto. Seu olhar vivo de retorno e confron-
tação contrasta com a feição do porco, em sua forma cadavérica, segu-
rado pelas orelhas, deformado, perdido, coisa, animal, morto. A dinâ-
mica do olhar irrompe uma política de provocação e reordenamento. 
Um olhar se insurge, um olhar que retorna, que rebate, reverbera, cria.

Quem pode olhar e quem deve ser olhado? Se o corpo é, muitas vezes, 
onde os poderes se inscrevem, o olhar é um dos campos de possibilidade 
de esquiva e resistência. Busca-se diálogos e entrelaçamentos num breve 
caminho por imagens do cinema, das artes plásticas e da fotografia, 
numa provocação de olhares de morte e olhares de vida. O olhar, como 
enfatiza Carol Almeida (2019), aparece como uma instituição de poder 
que constrói determinada paisagem. Dentro do pensamento moderno, 
o olhar está ligado a uma operação de totalização, redução e transpa-
rência. Um olhar que apaga a dinâmica relacional do respectivo ato de 
olhar. 

Eis a chave central para se compreender o conceito de paisagem tan-
to nas artes visuais quanto no cinema: ela depende de um olhar, de 
como esse olhar recorta o que vê, de que maneira ele atribui quem ou 
o que protagoniza a imagem [...]. Em outras palavras, é esse modo de 

3. Nos Estados Unidos, o termo pig é usado historicamente de forma contestatória para 
se referir à polícia. Nas palavras de Hélio Menezes (2020): “'Pig’ é justamente uma gíria 
empregada para designar, de modo ofensivo, agentes policiais nos EUA. A associação 
também está fortemente presente na cultura visual norte-americana, tendo encontrado nas 
gravuras de Emory Douglas dos anos 1960 e 1970 um discurso visual poderoso que atrelou 
em definitivo o pobre mamífero à figura da polícia racista. Se no plano do real a violência 
genocida da polícia tem tornado vidas negras alvos da repressão, do encarceramento e da 
morte, no plano reversivo do simbólico é o animal-policial que aparece abatido, vencido, 
inanimado”.
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olhar que inaugura o conceito de paisagem. Não se pode, nesse senti-
do, esquecer que olhar é uma instituição de poder. A alguns foi dada 
desde sempre a concessão do poder olhar. A outros, de serem apenas 
olhados [...] quando tudo se torna “transparente”, não há espaço para 
a dúvida, o mistério ou a dissidência. Na excessiva positivação da po-
lítica e das relações sociais, o transparente nega a alteridade, apazigua 
os desejos, nivela tudo ao agradável ou palatável, ambiente refrige-
rado por um ar afetivamente condicionado (ALMEIDA, 2019, p. 7). 

O caminho em direção a “transparência” e a “positivação da política” 
buscando o colapso das distâncias em benefício de uma “visibilidade 
total” entra em contradição na medida que os próprios mecanismos de 
vigília se constituem por composições. Ou seja, as distâncias e intervalos 
são inimigos da totalização e por isso devem ser suprimidos. Entretanto, 
é no intervalo que a política tem um dos seus espaços de agência. O 
olhar de retorno aparece como forma de recuperação desses intervalos 
e distâncias na medida em que expõe as fraturas do regime da transpa-
rência, em um movimento de desmantelamento de uma relação assimé-
trica que é dada como acabada, consumada e que se justifica por si só. 
Olhar, assim, é reconhecer certa distância possível, e o que foge disso é 
ameaça que solapa as diferenças em direção ao que tudo é uno. 

bell hooks (2018) lembra como, dentro da experiência colonial, o 
sujeito negro é punido simplesmente por olhar de determinada forma 
para os senhores brancos. Entretanto, mesmo com as estruturas e meca-
nismos disciplinadores de interdição do olhar, “olhar nunca era tão 
absoluto que me impedisse de ousar olhar, espiar escondida, encarar 
perigosamente, eu sabia que os escravizados olhavam” (2019, p. 163), 
comparando com sua própria experiência enquanto criança negra nos 
Estados Unidos. O que leva a autora a defender a criação de um “olhar 
opositivo” a partir da experiência da espectatorialidade negra, que recu-
pere a possibilidade prazer do visual da experiência com as imagens de 
forma crítica. 

todas as tentativas de reprimir o nosso direito – das pessoas negras – 
de olhar produziram em nós um desejo avassalador de ver, um anseio 
rebelde, um olhar opositor. Ao olhar corajosamente, declaramos em 
desafio: “Eu não só vou olhar. Eu quero que meu olhar mude a reali-
dade”. Mesmo nas piores circunstâncias de dominação, a habilidade 
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de manipular o olhar de alguém diante das estruturas de poder que o 
contêm abre a possibilidade de agência. Em grande parte do seu tra-
balho, Michel Foucault insiste em descrever a dominação em termos 
de “relações de poder”, como parte de um esforço para desafiar a pre-
missa de que o “poder é um sistema de dominação que controla tudo 
e não deixa espaço para a liberdade”. Declarando enfaticamente que 
em todas as relações de poder “existe necessariamente a possibilidade 
de resistência”, ele convida o pensador crítico a procurar essas mar-
gens, brechas e lugares no e através do corpo em que a agência pode 
ser encontrada (HOOKS, 2019, p. 164, grifo nosso).

Assim, uma das bases do procedimento colonizador é a destituição 
dos sujeitos do gesto de olhar ao mesmo tempo que estes são colocados 
como um Outro cujo olhar é procedimento fixador externo. O cinema, 
ainda que em sua gênese esteja ligado a um regime escópico maquínico 
da transparência, pode se voltar ao próprio gesto de olhar, pois, eviden-
temente, tem neste um gesto inerente, na medida em que é composto 
por vários olhares em ato direto. Terreno fértil para um olhar-vendo que 
logo se torna um olhar-agir, que “mude a realidade como forma de resis-
tência” através de um reordenamento, como elucida bell hooks. 

Zumbi, olhos vazios de vontade

Esse universo permeia os signos culturais imagéticos, como por 
exemplo, no arquétipo do zumbi. O imaginário do zumbi surge da expe-
riência da relação colonial e, por mais que ao longo dos anos ele seja 
separado dessa origem pela indústria cultural, até nos dias de hoje está 
ligado a existências voltadas para uma morte em vida. A figura do zumbi, 
palavra que em suas origens em África apontam para o que entendemos 
como “cadáver”, é construída justamente pela ausência de um olhar. Em 
uma das primeiras aparições do zumbi na literatura ocidental, este carac-
terizado por um olhar sem vida e olhos vazios de vontade. Destacamos 
que o contato com essa construção da ausência provoca uma sensação 
no sujeito branco, que vai se cristalizar no gênero do horror:

A primeira descrição de um zumbi provém de “A Ilha Mágica”, de 
William Buehler Seabrook, livro publicado em 1929 onde se relatam 
as estranhas experiências que este ex militar americano viveu durante 
sua estadia no Haiti ocupado pelos EUA: “Seus olhos eram o mais 
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impressionante. Não foi sugestão minha. Eram de verdade como os 
olhos de um morto; inclusive os olhos dos cegos têm mais expressão. 
Sua cara toda, de tão vazia, de tão carente de gestos, refletia a ausência 
de alma, e te fazia mal. Confesso que estive a ponto de desmaiar” (2005: 
211). Esta descrição determina (e molda) a imagem arquetípica do 
zumbi, cujos olhos são vazios de vontade (FILLOL, S.; SALVADÓ-
-CORRETGER, G. & BOU I SALA, 2016, p. 55, grifo e tradução nos-
sa).

Ou seja, o zumbi é o corpo vazio de vontade, aquele que não olha. 
Assim podemos pensar uma articulação importante entre vontade, 
olhar e colonialidade. Em “I Walked With A Zombie” (Jacques Tourneur, 
1943), esse não-olhar é o elemento do terror.  O filme se passa na Ilha 
de Saint Sebastian, em um caribe mítico que, ao mesmo tempo carrega 
o traço escravocrata da produção açucareira colonial e as reverberações 
do imaginário da Revolução de São Domingos, levante antiescravista 
emblemático ao mundo colonial. O próprio filme aponta para a deca-
dência da economia açucareira de exploração e da estrutura familiar da 
oligarquia local. Os corpos negros trabalham, servem, não falam, mas 
por vezes cantam.  Em determinado momento, um músico do local toca 
uma canção popular sobre os conflitos familiares locais: “Ah que tristeza 
/ Vergonha e sofrimento para família / e assim começaram a maldade e 
todos os problemas”. Ao ser represado pelo fazendeiro branco, o tocador 
se justifica “É só uma velha canção que ouvi por aí”.

FIGURA 1: Frames de I Walked with a Zombie. O olhar desprovido de vida e vontade 
é o elemento de terror que caracteriza o imaginário do zumbi. O corpo vagueia sem 

rumo entre as plantações de cana-de-açúcar.
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Em várias cenas, enquanto os irmãos fazendeiros mergulham em 
conflitos familiares, o extracampo irrompe o rufar dos tambores que 
os ventos levam pelas plantações de cana-de-açúcar. O gesto de retorno 
que transborda e insiste para dentro da cena através do som. Como 
dito antes, o zumbi age sobre o sujeito branco, deixando-o “a ponto de 
desmaiar”, agência que revela o próprio movimento de negação do olhar, 
pelo viés, sobretudo, do medo de ser possuído por um outro que o ater-
roriza. Assim, ainda que os corpos-zumbis tenham seu olhar negado, 
mas apesar de perdido, ele está lá. É a negação de um olhar que revela 
o incômodo do sujeito branco dominador, como, ao seu modo, diz bell 
hooks (2018). Pois é esse olhar de retorno que expõe o sujeito branco a 
ele mesmo, e, para se proteger, este sujeito cria seus monstros a partir da 
animalidade da raça. 

Mbembe (2018) destaca como a “consciência ocidental no negro” 
criou este a partir de uma fabulação sob mundos outros ao, essencial-
mente, extrair vestígios, construir histórias e compor imagens a partir 
da ideia de que o negro preserva uma “animalidade” fundamental, em 
que o sujeito racial possui uma exterioridade selvagem, passível de 
desqualificação moral e instrumentalização prática. Ou seja, a ideia de 
monstro narra uma gênese das diferenças através da raça. 

A noção de raça permitia representar as humanidades não europeias 
como se tivessem sido tocadas por um ser inferior. Seriam o reflexo 
depauperado do homem ideal, de quem estariam separadas por um 
intervalo de tempo intransponível, uma diferença praticamente insu-
perável. Falar delas era, antes de mais nada, assinalar uma ausência – 
a ausência do mesmo – ou ainda uma presença alheia, a de monstros 
e fósseis. Se o fóssil, escreve Foucault, é “aquilo que deixa subsistir as 
semelhanças através de todos os desvios que a natureza percorreu” e 
se funciona sobretudo como “uma forma longínqua e aproximativa 
da identidade’”, o monstro, por sua vez, “narra, como em caricatura, a 
gênese das diferenças”. No grande quadro das espécies, gêneros, raças 
e classes, o negro, em sua magnífica obscuridade, representa a síntese 
dessas duas figuras. Mas o negro não existe enquanto tal. Ele é cons-
tantemente produzido (MBEMBE, 2018, p. 42, grifo do autor).

Frente ao empreendimento colonial como algo humanitário e civi-
lizatório, a justificação da violência pela moral, a raça seria, seguindo 
ainda as palavras do autor, uma “ficção útil” e “construção fantasmática” 
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em direção a marcação de uma ausência. A projeção da animalidade do 
sujeito negro enquanto objeto se fundamenta no apagamento do olhar. 
O olhar de volta confronta o sujeito branco com as contradições da 
transparência. O que aterroriza esse sujeito não é outro em si, mas como 
este olhar o obriga a se voltar para suas próprias estruturas.

Enquanto o sujeito Negro se transforma em inimigo intrusivo, o 
branco torna-se a vítima compassiva, ou seja, o opressor torna-se 
oprimido e o oprimido, o tirano. [...] O sujeito branco projeta no su-
jeito negro o que ele, sujeito branco, não quer ser: defesa e justificação 
da exploração. [...] O “Outro” torna-se, então, a representação mental 
daquilo que o sujeito branco teme reconhecer sobre si mesmo. [...] 
Esses aspectos desonrosos, cuja intensidade causa extrema ansiedade, 
culpa e vergonha, são projetados para o exterior. Essa é uma forma de 
escapar desses mesmos aspectos. Em termos psicanalíticos, isso per-
mite que os sentimentos positivos em relação a si mesmo/a permane-
çam intactos – a branquitude como a parte “boa” do ego – enquanto 
as manifestações da parte “má” são projetadas para o exterior e vistas 
como objetos externos e “ruins” (KILOMBA, 2019).

Grada Kilomba mostra que “O Outro” se torna a projeção do eu, 
portanto, um olhar. Pois isso, a negação do olhar de volta, por meio da 
defesa de uma transparência unívoca, funciona como uma recusa, pois 
“afirma algo sobre o outro que se recusa a reconhecer em si próprio – 
que caracteriza o mecanismo de defesa do ego”. Assim, ainda segundo 
Kilomba, o sujeito negro não é somente o “outro”, mas a personificação 
do que o “self branco” não quer ser. Por isso, irrompe-se uma política do 
olhar, entendendo o gesto performático de ver em sua dimensão imagi-
nária e fabulatória de reordenamento criativo, que não tem a ver com 
um propósito bem delimitado a um fim estabelecido, mas na ideia de 
gesto que Agamben (2008) concebe como “comunicação de uma comu-
nicabilidade”, de um “meio sem fim”. 

Pelo sentido que recupere, que reinvente o imaginário do zumbi, 
outros olhares nos olham. Olhares que transcendem o cinema, que 
mergulham na dinâmica de múltiplas imagens e expressividades contem-
porâneas. O zumbi não tem sua forma cadavérica, mas no sentido do 
que se recusa à morte, no que emerge de outro mundo ou que insiste 
em ficar neste. E ainda é o olhar que os funda, ao provocar e construir 
imaginários.  
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Olhar-vivo, por outros tempos

A experiência colonial, por se colocar como afirmação de valores 
absolutos em meio a experiência do que é o encontro plural de mundos 
(colônia-metrópole), traz a ação de conhecer como paralela ao apagar. 
Apaga-se porque é preciso seguir em frente na marcha irreversível do 
tempo. Entretanto, ao percebermos certas recorrências e ressonâncias, 
nos deparamos com esse “reverso do tempo”, que não se explica pelo 
fatalismo embrutecedor de uma “guerra justa” colonial em defesa de 
ordem centralizadora. Ao se perguntar “como as cicatrizes se movem de 
uma geração a outra”, Denise Ferreira da Silva (2017) percebe como os 
arsenais teóricos epistemológicos ocidentais deslocam o que ela catego-
riza como “evento racial” para longe da centralidade fundadora a qual 
é preciso recuperar. Esse processo indica a ligação umbilical entre os 
modos de conhecer e as estruturas eurocêntricas coloniais. Ferreira da 
Silva propõe uma leitura fractal4, em que se percebe estruturas complexas 
que reincidem na natureza. A leitura fractal da história, ou transhistó-
rica, inscreve uma outra forma de concepção de tempo, inspirada na 
perspectiva benjaminiana da imagem dialética, onde os acontecimentos 
seguem como constelações e montagens.

[P]roponho uma figuração fractal da tríade formada pelo colonial, 
racial e capital que, ao violar a separabilidade, provoca o colapso de 
seus efeitos, quer dizer a anterioridade e a exterioridade. Em vez de 
descrevê-la como uma relação dentro de uma totalidade, a figura 
fractal descreve uma implicação, um momento na infinidade. Enfim, 
em vez do Mundo Ordenado, esta figura refere-se ao Mundo Impli-
cado. Quer dizer, sem diluir o que responde por sua singularidade, 
estas modalidades de poder modernas apresentam-se profundamen-
te implicadas [deeply implicated] em/como/com uma e a outra. Esta 
composição (e, enquanto tal, uma decomposição e uma recomposi-
ção) torna compreensível a figura da dívida impagável (FERREIRA 
DA SILVA, 2019,  p. 161).

4. A autora se inspira no “fractal” (do latim fractu: fração, quebrado) é uma figura da 
geometria não clássica, porém muito encontrada na natureza, isto é, um objeto em que suas 
partes separadas repetem os traços (a aparência) do todo completo (padrão repetitivo). 
Ou seja, algo complexo, invisível a olho nu, porém recorrente, inspira a leitura de Denise 
Ferreira da Silva da história.
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Ainda seguindo o argumento da autora que expõe os pilares da 
modernidade: separabilidade, sequencialidade e determinabilidade, a 
leitura fractal não só torna visível o evento racial, mas o coloca na centra-
lidade histórica. O tempo é uma das dimensões mais centrais na cons-
trução de conhecimento e, para Denise, é justamente a ideia do tempo 
“como uma flecha”, unidirecional, inevitável, unívoca do conhecimento 
moderno que coloca o evento racial no lugar da banalidade casual ou 
até como necessária. As imagens artísticas, deslocadas de uma simples 
representação direta/mimética, abrem os acontecimentos ao “reverso do 
tempo”, para que assim possamos ver o que parece invisível. Ver junto o 
que o tempo como flecha separa (Ibidem)5.

Ainda pensando na figura do zumbi e indo a um outro tempo em 
busca de ressonâncias que desmontem a flecha do tempo, vamos à 
cidade de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. Lugar, não 
por acaso, assim como os cenários de I Walked With a Zombie, também 
é marcada pelos canaviais coloniais. No século XVII, o Engenho Cama-
ragibe (um dos mais “promissores” do Brasil Colônia), que hoje dá 
nome à cidade, foi incendiado por indígenas que ali viviam antes da 
invasão portuguesa6, num levante 200 anos anterior a Revolução de São 
Domingos7, que resultou na transformação da colônia açucareira mais 

5. A invisibilidade do evento racial é procedimento histórico, político, técnico central para 
sustentação dos pilares epistemológicos do arsenal crítico de conhecimento disponível 
e concebido pela modernidade e colonialidade: Separabilidade, Determinabilidade e 
Sequencialidade (SILVA, 2017).

6. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/camaragibe/historico. Acesso em: 
5 mar. de 2022.

7. “No decorrer do século XVIII, o século das Luzes, a colônia de Santo Domingo foi 
o exemplo clássico da plantocracia, urna ordem social, política e econômica hierárquica 
encabeçada por um número relativamente reduzido de grupos brancos rivais, tendo nos 
estratos intermediários um grupo de homens livres de cor e mestiços e, na base, uma 
ampla maioria de escravos, mais da metade dos quais nascidos na África. Ao contrário 
dos outros movimentos de independência, a Revolução Haitiana foi o resultado de 
uma insurreição de escravos. A ela se deveu o surgimento, em 1805, de uma das mais 
radicais Constituições do Novo Mundo. Essa Constituição baniu a nobreza, instaurou a 
liberdade de culto e impugnou tanto o conceito de propriedade quanto o de escravidão – 
algo que a Revolução Americana não ousara fazer. A nova Constituição do Haiti não só 
aboliu a escravatura, como também autorizou o confisco de terras dos colonos franceses, 
decapitando pelo caminho grande parte da classe dominante; aboliu a distinção entre 
nascimentos legítimos e ilegítimos, e levou às últimas consequências as ideias, na altura 
revolucionárias, de igualdade racial e de liberdade universal” (MBEMBE, 2018, p. 38).
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lucrativa até então do império colonial francês na primeira nação das 
Américas a abolir a escravidão8. Camaragibe e Haiti ficam em sinergia 
sintomática. 

A cidade é o lar de Mário Miranda, multiartista que trabalha com 
latas de tinta, spray, tatuagem, desenho, vídeos, destacando, entre outros 
temas, uma constituição ativa de si. O trabalho de Mário, de nome artís-
tico MarioBros, faz uma investigação sobre as potências das represen-
tações poéticas de si, a partir de uma eclosão ao está fora de quadro. 
As projeções externas fixadoras alimentam, em sua obra, uma força 
centrífuga do olhar. O exercício de olhar para o próprio corpo aparece 
como forma de abrir os tempos e os espaços em suas múltiplas camadas 
interpostas. Muitos dos seus trabalhos são voltados para o autorretrato, 
um deles, por exemplo, a tela “Vivo” (Figura 2), na qual o rosto nos 
olha frontalmente em contornos de vermelho vibrante. Ainda no rosto, 
traços se sobrepõem no cabelo e se juntam para formar um tempo em 
teia, como os detentos que marcam e dimensionam o tempo literal e 
poeticamente a partir de riscos. O cabelo é preenchido por uma trama 
em traços que remetem ao tempo da prisão, da espera que explode. 
Tudo isso se descarrega no olhar: falso-vazio, em círculos brancos que 
retornam o olhar perdido zumbi, mas que desta vez nos olha direta-
mente, fundando agência na recusa. “A recusa a necro políticas”, como 
diz o artista da divulgação do trabalho, em direção a novos mundos 
fabulatórios e não por isso menos reais, pelo contrário: fazer o real pela 
fabulação expressiva.  Onde a fabulação não é fantasia, mas uma modu-
lação criativa do real. Fabular como ato expressivo de conexão pela 
montagem do real através de relações ressonantes dos elementos inter-
postos entre si e entre o mundo externo.

8. Ao mesmo tempo que a Declaração de Independência dos Estados Unidos não ousara 
tocar na escravidão e diferença racial, muito pelo contrário: “A revolução anticolonial contra 
os ingleses desembocou num paradoxo: por um lado, a expansão das esferas de liberdade 
para os brancos, por outro, a consolidação sem precedentes do sistema escravagista. Em 
grande medida os produtores do Sul tinham comprado sua liberdade à custa do trabalho 
dos escravos. Graças a essa mão-de-obra servil os Estados Unidos instauraram a economia 
de divisão de classes no seio da população branca – divisões que conduziriam a disputas de 
poder com consequências incalculáveis (MBEMBE, 2018, p. 39).
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Como os tambores de I Walk With a Zombie, o retrato grita do extra-
campo, como na imagem em que retrato – corpo – ambiente interagem e 
fundam um ambiente repleto de camadas. Não numa fusão amalgamada 
ou cristalizada em busca do que é um só, mas em direção a uma plurali-
dade do que pode ser. 

Ainda nos arredores do Recife, direcionamos o olhar ao bairro do 
Ibura, lar da família de outro Mário. Mario Andrade de Lima, de 14 
anos, foi brutalmente assassinado em 2016 por um policial reformado, 
enquanto andava de bicicleta com seu colega no bairro onde morava. 
Dois anos após o crime9, o fotojornalista Marlon Diego produziu o 
fotolivro “Mário, Presente!”10, no qual faz uma imersão política nos 

9. Até então o caso não havia sido julgado pela justiça. Em novembro de 2018, após 
intensa mobilização popular, o autor do crime, o sargento reformado da Polícia Militar 
de Pernambuco, Luiz Fernando Borges, de 52 anos, foi condenado a 28 anos e 6 meses de 
prisão pelo crime.

10. O fotolivro “Mário, Presente!” na íntegra está disponível em: https://issuu.com/
marlondiego/docs/marlon_diego_-_tcc_digital_lan_amen Acesso em: 5 mar. de 2022.

FIGURA 2: Tela “Vivo”. Imagem retirada de postagem no perfil do instagram do 
próprio autor. Disponível em: https://www.instagram.com/p/CB0z_dKHpAA/. Acesso 

em: 5 mar. de 2022).
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afetos envolvidos na vida de Mário, com a família, rotina e amigos da 
jovem criança negra brutalmente assassinada, também registrando as 
performances e atos culturais que envolveram o episódio. Na montagem 
de fotografias do livro somos interpostos novamente ao olhar-vendo, 
o olhar como gesto em si que convoca em ato. Novamente a política 
emerge na dinâmica composicional de olhar e ser olhado. Os muros 
tidos como ferramentas de separação, de não fazer ver, se transformam, 
nas imagens, a partir dos desenhos coletivos, em um fazer ver. O muro 
se torna mural no sentido de nos fazer confrontar com uma história 
que vibra ao nos olhar de volta. Nesses olhares os tempos são constitu-
ídos, num movimento que destrona o tempo homogêneo e inequívoco. 
É justamente nesses entrelaçamentos de tempo que a política se dá. 

As fotografias e retratos provocam uma tensa composição entre 
movimento, eternidade e imaginário. Em uma das fotos uma criança 

FIGURA 3: Algumas imagens do fotolivro “Mário, Presente!”, feito pelo fotógrafo e 
jornalista Marlon Diego, durante ações culturais em que foram realizados coletiva-

mente murais e debates.
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caminha pela calçada, enquanto o desenho o vê, desta vez com olhos 
negros muito marcados. Importante destacar que essa visão não é uma 
projeção ao um destino fatal e repetitivo, mas o encontro da transfor-
mação através da visibilidade poética da lembrança. A pintura de Mário 
que “olha a rua” habita os locais de trânsito, de passagem, com rastros 
de retorno. Retorno não estagnado, preso num passado fixo, trágico 
e imóvel, mas retornos que apontam para outros modos e ações. Em 
outra imagem, seus colegas, em suas bicicletas, observam os dizeres 
“Mario Eterno”. Agora os corpos fazem uma pausa, se detém no gesto 
de contemplação. Para Rancière (2011), essa suspensão de tempo da 
contemplação faz aparecer o momentum:

Um momento não é apenas um ponto que se dissipa no curso do tem-
po. É também um momentum, um peso colocado na balança que não 
muda simplesmente as relações de força mas a própria configuração 
daquilo que é perceptível e pensável, e por conseguinte, daquilo que é 
possível (RANCIÈRE, 2011, p. 93).

Podemos pensar que o momentum em Rancière é uma das possíveis 
exposições das contradições do tempo em flecha, em Denise Ferreira da 
Silva, em que o pilar epistemológico moderno da separabilidade se perde 
a partir do fazer artístico do olhar político ao que em teoria é distante. 
A política se dá na busca por essas relações e ressonâncias perdidas de, 
novamente, fazer do muro um mural. Essa revogação de uma concepção 
unilateral de tempo através dos olhares que se entreolham caminha em 
direção, ainda em Rancière, à emancipação. Contra uma hierarquia de 
inteligências, as ações coletivas catalisam esses momentos como forma 
de homens e mulheres lutarem pelos seus direitos, como as imagens do 
ensaio que foram feitas durante a Ação Cultural Mário Presente. Em 
poucas palavras, a emancipação, no sentido defendido por Rancière, 
aponta para uma passagem de um tempo igual em inteligências desi-
guais para tempos desiguais e inteligências múltiplas, mas iguais. Ou 
seja, a emancipação expõe a existência de vários tempos num tempo. A 
gestualidade artística permite e compreensão de uma copresença esté-
tica pela multiplicidade de olhares que se relacionam de formas plurais 
e inesperadas. O tempo único, tempo da dominação e das hierarquias, 
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está ligado aos ritmos no trabalho que impregna a vida. Sobre esse 
tempo unívoco Rancière nos diz:

Este tempo esforça-se por homogeneizar sob seu controle todas as 
formas de temporalidade e, por conseguinte, por determinar em que 
consiste o presente de nosso mundo, quais os futuros que esse presen-
te torna possíveis e aquilo que, em contrapartida, pertence doravante 
ao passado, ou seja, ao impossível. É isto o que o “consenso” quer 
dizer: a tendência para homogeneizar todas as temporalidades, para 
criar um único tempo que determina, simultaneamente, os ritmos 
de cada dia e os futuros possíveis do planeta. Mas há outras formas 
de temporalidade que criam distensões e rupturas deste tempo do-
minante. Podemos distinguir duas grandes formas que chamaremos 
intervalos e interrupções (RANCIÈRE, 2011, p. 90, grifos do autor).

O que nos coloca diante desses tempos plurais é o olhar. A suspensão 
do tempo em intervalos e interrupções, segundo o autor, provoca outro 
modo de subjetivação política. De forma geral, o intervalo seria uma 
renegociação do tempo que fragmenta as formas contemporâneas de 
trabalho e generaliza a partilha de experiências. É um momento para 
respiro que nos atenta para os regimes de dominação da vida que, por 
seu caráter dinâmico, passam desapercebidos. Já as interrupções são os 
momentos em que a máquina que faz o tempo da dominação funcionar 
é bloqueada por aqueles que deveriam fazê-la girar. As ações de feitura 
de murais registradas por Marlon Diego se colocam como um possível 
respiro transformador, em que os ritmos do trabalho são suspensos em 
prol de um olhar coletivo para as condições de existência. Essa suspensão 
escancara contradições da dominação, ainda que vistas de modo passa-
geiro. A fotografia é testemunha desse respiro, como o flagrante dos 
meninos que olham o mundo e o tempo montados em suas bicicletas. 
Essa funciona como meio de entender e habitar os lugares à sua volta. 
Uma experiência de mobilidade e deslocamento de um descobrimento 
afetivo dos conflitos do mundo. 

Por fim, num último movimento, lembramos da cena final de A 
Vizinhança do Tigre (Affonso Uchoa, 2014), que mexe num imaginário 
similar ao trazer os jovens, na cidade de Contagem, explorando a rua 
através de seus skates, experimentando as manobras entre o possível e 
o impossível, no ranger ruidoso do atrito entre a roda e o asfalto, pé e 
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calçada, olhar e mundo. Assim, a partir dessa pequena montagem em 
um breve caminho entre imagens de diferentes suportes, carregando 
múltiplos tempos, propõe-se um reordenamento das dinâmicas do 
olhar como uma categoria política que põe em evidência as relações e 
o sentido estético de estar no mundo. O olhar como o que devolve, o 
que se insurge, através de uma história propositiva de negação ao tempo 
retilíneo e de intervenção no sensível. A imagem-zumbi na passagem do 
que se recusa a viver, para o que se recusa a morrer através de um olhar.

FIGURA 4: Frame da sequência final de A Vizinhança do Tigre.
FONTE: Reprodução.
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Capítulo 30

Corpo e colonialidade na música popular: 
reflexões espaço-temporais a partir do 
videoclipe “Te quiero con Bugalú”, de iLe
Francielle de Souza e Rafael Andrade

Introdução

Um piano toca um riff introdutório cujas primeiras e últimas notas 
são graves. Entre elas, estão, de forma sincopada, algumas notas médias 
e uma aguda. Em um close, uma mulher de unhas vermelhas, anel e 
vestido verde passa a mão pelo ombro de um homem que veste uma 
camisa de cetim em um tom pastel dourado. Estão frente a frente, como 
um par que se prepara para dançar. Ela aperta seu ombro. A câmera foca 
no busto parcialmente visível pelo decote. Depois, mira nos detalhes 
da camisa do homem, na nuca dele e volta para o peito da mulher. Ela 
está de brincos. Ao fundo, o piano faz a introdução. Palmas, sons de 
conversa ambiente e um instrumento de percussão de assinatura latina 
trazem outra perspectiva visual e sonora, que ajuda a contextualizar a 
atmosfera que envolve os corpos do casal. Eles estão em um salão: piso 
quadriculado, luz neon azul, pista de dança. É possível perceber que 
mais pessoas estão presentes na medida em que outras camisas de botão, 
outros esmaltes, sapatos e sandálias são trabalhados em uma sequência 
de planos fechados que percorre o local. Mais “apertões” e toques em 
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partes de corpos desconhecidos são exibidos pela câmera. O foco nos 
detalhes dos sujeitos presentes nos apontam para um público composto 
por pessoas negras/mestiças e com idade superior a, pelo menos, 50 
anos.

Junto com um naipe de metais, o rosto de nossa personagem prin-
cipal aparece mais nitidamente, aos 40 segundos. Negra, com ombros à 
mostra, cabelos crespos, brancos, cortados curtinhos, rentes ao couro 
cabeludo. Usa uma maquiagem leve nos olhos e batom avermelhado. 
Ela adentra o salão, sob as luzes neon, à procura de alguém. Sorri ao 
encontrar seu par no balcão: um homem negro, alto, magro, de bigodes 
grandes grisalhos, além de cabelos pretos penteados para trás e reunidos 
em um fino e pequeno rabo de cavalo. Ele também sorri para ela. E se 
cumprimentam com uma troca de carícias e segredos ao pé do ouvido. 
Ela não segura a expressão de satisfação advinda desse gesto. Com 1 
minuto e 1 segundo de música/videoclipe, a porto-riquenha iLe1 lança 
o verso que inicia a primeira estrofe: “Me gusta la posibilidad de acos-
tarme contigo”2.

Várias pessoas de uma mesma faixa etária (entre 50 e 70 anos, ao 
que parece) transitam e dançam na pista. Mas, de fato, a senhora do 

1. iLe é uma cantora e compositora nascida em 1989 em San Juan, capital de Porto Rico. 
Junto com seus dois irmãos, René e Eduardo, formou a banda Calle 13, que obteve 
certo destaque em países latinoamericanos e conquistou mais de uma dúzia de prêmios. 
Apostando em forte tom crítico, a banda tematizava, com frequência, problemas políticos 
e sociais da América Latina. Em 2013, Calle 13 entrou em hiato e iLe passou a se dedicar 
à carreira solo.

2. “Gosto da possibilidade de dormir com você” (tradução nossa).

FIGURAS 1 e 2: Frames do videoclipe “Te quiero con Bugalú”
FONTE: Reprodução/ Youtube
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vestido verde e o senhor da camisa levemente dourada são os perso-
nagens principais. A letra parece avisar que eles não são casados: “La 
facilidad de bailar siempre contigo me fascina, pero contigo no puedo 
vivir”3. Mas sugere que há uma grande tensão sexual entre eles, fato que 
será comprovado na estrofe seguinte. A partir deste ponto, o clipe passa 
a se deter mais no desenrolar da relação entre os dois, que dançam e 
flertam ao som da canção. Enquanto iLe canta: “Quiero llenarte de agua 
las caderas”4, somos surpreendidos por uma “cachoeira” que escorre 
entre as pernas da senhora e molha o chão do salão. Em um plano mais 
fechado, é possível ver que a mulher continua bailando com naturali-
dade enquanto isso acontece, sem se preocupar com interferências ou 
juízos exteriores. O clima da dança a dois esquenta seguindo o ritmo 
da música, que é convidativo e provocante: “[Quiero] Nadarte adentro 
como ballena”5, entoa iLe enquanto assistimos as investidas sensuais e 
despudoradas do par.

Na ponte antes do refrão, a letra ainda diz: “Eres mi erizo de mar; 
Yo soy tu almeja; Cómeme lento; Quiero que me disuelvas”6. Nesse 
momento, o senhor tira uma concha de algum lugar fora do plano da 
imagem (parece ser debaixo do vestido da senhora) e leva à boca o que 

3. “A facilidade de dançar sempre contigo me fascina, mas contigo não posso viver” 
(tradução nossa).

4. “Quero encher de água seus quadris” (tradução nossa).

5. “[Quero] nadar dentro de você como uma baleia” (tradução nossa).

6. “Você é meu ouriço do mar; eu sou seu molusco; coma-me devagar; quero que você me 
dissolva” (tradução nossa).

FIGURAS 3 e 4: Frames do videoclipe “Te quiero con Bugalú”
FONTE: Reprodução/ Youtube



AINDA ASSIM NOS LEVANTAMOS496

há dentro dela. Eles dançam agarrados e a senhora conduz as mãos do 
homem, que a toca. O vestido dela sobe com os movimentos dos corpos 
deles e a ideia de uma discreta nudez é acionada. Poucos segundos 
depois, em sincronia com as notas fortes vindas dos instrumentos de 
sopro, surgem mais indícios de uma crescente vibração sexual: em um 
frame, ela desabotoa o decote do vestido; em outro, ele desafivela o cinto. 
Ambas as imagens fazem parte de uma espécie de clímax do flerte e 
acontecem após, em um golpe instantâneo enfatizado pelo zoom da 
câmera, o pênis do homem ficar ereto por baixo da calça.

A construção do videoclipe chama a atenção por uma poética de 
sensualidade e erotismo presentes e explícitos em todo o ambiente do 
salão. A música, pano de fundo e propulsora das danças e dos flertes, ajuda 
a criar essa ambiência tanto com as marcações sonoras, que permitem 
e convidam os corpos a se moverem nos seus ritmos e síncopes, quanto 
com a letra, materializada na voz feminina de iLe. A pegação continua 
em outro ambiente que aparenta ser um banheiro. Depois de puxá-lo 
escada abaixo para uma cabine, ao som de “I can’t live with you; But 
I wanna sleep with you”7, ela se coloca em pé, apoiada de costas para 
uma das paredes da cabine e com as duas mãos para cima, segurando 
na borda da estrutura. Ele some do campo de visão. Ela tomba a cabeça 
para trás e fecha os olhos em uma expressão facial de aprovação e prazer. 
O ato nos leva a crer que houve ali um orgasmo causado pelo sexo oral. 
Pouco depois, há uma mudança de cenário e o videoclipe termina com 

7. “Eu não posso viver com você; mas quero dormir com você” (tradução nossa).

FIGURAS 5 e 6: Frames do videoclipe “Te quiero con Bugalú”
FONTE: Reprodução/ Youtube
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uma jovem adulta, interpretada por iLe, que parece ser uma funcionária 
do lugar, secando o chão do salão e os vestígios deixados pela senhora.

Com esta breve descrição, pode-se notar que “Te quiero con Bugalú” 
exibe corpos que vibram e celebram, a despeito das violências as quais 
foram historicamente sujeitados, sobretudo, desde e por causa do colo-
nialismo. Tomando como base o enredo deste clipe, com suas locações, 
personagens, trilha sonora e figurinos, gostaríamos, então, de pensar 
neste capítulo sobre a relação entre os corpos e a herança colonial, 
buscando entender as complexidades e os imbróglios desse atravessa-
mento. Em nossa perspectiva, a obra de iLe pode nos ajudar a discutir 
essa articulação por permitir perceber, de maneira empírica, os limites 
e as potencialidades de corpos historicamente regulados. Isso porque a 
experiência audiovisual da canção expõe corporeidades em disputa, de 
modo que as figuras ali retratadas tanto carregam traços de uma vivência 
colonizada e violenta quanto a extrapolam, acionando outros modos de 
inscrever-se no mundo. Para tanto, propomos aqui a aproximação e o 
cruzamento dos estudos de corpo e de colonialidade, de forma a refletir, 
por um lado, sobre as forças e estratégias coloniais que incidem ainda 
hoje sobre os corpos; e, por outro, como os corpos inventam maneiras 
criativas de saírem das amarras coloniais, sugerindo novos projetos de 
mundo.

Do corpo à colonialidade e da colonialidade ao corpo

Nos últimos anos, vários movimentos teóricos e metodológicos das 
ciências humanas têm se incomodado com a ausência ou, no mínimo, 
a falta de centralidade e devida atenção que o corpo andou tendo nas 
Humanidades. Essas correntes de pensamento, de diversas matrizes, 
têm reivindicado o lugar do corpo como fundamental na construção 
dos conhecimentos e saberes a partir das diferentes maneiras de expe-
rienciar e experimentar o mundo e seus fenômenos, via/ através/ a partir 
do corpo humano. São teorias que procuraram jogar luz nas afetações, 
sensibilidades, sentidos (visão, audição, tato, etc) e percepções do 
corpo (MERLEAU-PONTY, 1999; HELLER, 1999, NÓBREGA, 2010); 
que propuseram um retorno à dimensão material e de “presença” das 
coisas do mundo (GUMBRECHT, 2010); que perceberam e refletiram 
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sobre a dimensão performática das interações corporais, cotidianas e 
midiatizadas (ZUMTHOR, 2000; TAYLOR, 2012); que defenderam uma 
consciência corporal e um pensamento através do corpo/soma (SHUS-
TERMAN, 2012); que perceberam e resgataram uma reflexão antropo-
lógica e sociológica do corpo (LE BRETON, 2018; GREINER, 2005); 
que alertaram para políticas de vigilância e cerceamento e que pensaram 
a liberação e abertura desses corpos a partir de discussões de gênero e 
sexualidade (BUTLER, 2015; LOPES LOURO, 2004).

Todas, sem dúvida, foram importantes, à sua maneira, na apresen-
tação de abordagens possíveis em relação e a partir do corpo. Possibili-
taram, por exemplo, sairmos de uma proposição anatômica/médica do 
corpo inerte, morto e dissecado, afastado e separado de suas experiên-
cias e sentimentos em relação ao mundo. Permitiram-nos sair de uma 
perspectiva cristã do corpo como apenas suporte da alma ou do espírito, 
o corpo-carne e, por isso, o corpo não digno, do pecado e que deveria ser 
controlado, com vistas à salvação. Ofereceram alternativas à concepção 
cartesiana (“penso, logo existo”) e matemática, para uma concepção 
em que o pensar, o sentir e o agir eram dependentes e necessitavam 
da unidade corpo-mente. Possibilitaram-nos pensar os corpos como 
inscrições e agenciamentos de subjetividades, de desejos e vontades, 
bem como alvo de pressões e violências. Esses estudos nos ajudaram 
a sair da obrigatoriedade epistêmica da ciência clássica de separarmos 
o corpo dos fenômenos estudados (distanciamento sujeito-objeto) e 
das abordagens binárias: verdade versus mentira, corpo versus mente, 
sujeito versus objeto. 

No entanto, parece-nos, algumas dessas teorias, predominantemente 
eurocêntricas, deixaram lacunas, principalmente a partir da ausência de 
localização corporal, territorial e temporal das experiências no mundo. 
Muitos dos corpos percebidos por essas teorias não têm o devido peso, 
não são territorializados, não são situados espaço-temporalmente. Eles 
não são incorporados por pessoas singulares, não são devidamente 
pensados a partir dos atravessamentos das suas vivências no mundo: 
recortes de gênero, de classe, de sexualidade, de geração, de raça. Sem 
a devida localização, sem a atenção para esses corpos enquanto corpos 
implicados, corre-se o risco de tratarmos esses corpos e sujeitos como 
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universais, brancos, heteronormativos, europeus etc. Aqui, para nós, 
o “corpo” universal, no singular unificador, deve assumir seu caráter 
múltiplo, diverso e diferente do plural “corpos”, com diferentes expe-
riências de vida e de mundo, atravessados por diferentes forças que os 
constroem e com as quais esses corpos têm que jogar e negociar.

Por outro lado, um outro conjunto de estudos que também tem 
ganhado espaço nas ciências humanas e sociais são aqueles dedicados 
à colonialidade e seus desdobramentos. Autores de distintas matrizes 
teóricas e provindos de diferentes localidades têm, cada vez mais, 
chamado atenção para a urgência de romper com paradigmas de conhe-
cimento eurocêntricos e se atentar para formas de pensamento que 
façam mais sentido às particularidades de cada território. Denominados 
muitas vezes como pós, anti ou decoloniais, estes autores nos convocam 
a investir em procedimentos teóricos e metodológicos que contemplem 
as nuances de fenômenos que estão para além da Europa, afirmando, de 
modo especial, a potência de considerar as diferenças como lugares de 
subversão do projeto colonial. Em geral, partindo de um mesmo ponto 
- a saber, a modernidade enquanto propulsora da divisão entre civili-
zados e selvagens, vencedores e vencidos, colonizados e colonizadores -, 
estes estudos abordam o tema com distintos focos, como a ideia de uma 
classificação social baseada na ideia de raça como cerne da dominação 
europeia (QUIJANO, 2000; 2005); o lugar da mestiçagem e das ambi-
guidades identitárias em sociedades atravessadas pela violência colonial 
(RIVERA CUSICANQUI, 2015; 2018); a condição das mulheres diante 
de uma perspectiva moderna e colonizadora de gênero (SEGATO, 2016); 
o papel da imaginação em um sistema-mundo cada vez mais desterrito-
rializado e globalizado (APPADURAI, 2011); a abertura para tempora-
lidades enredadas e confusas ao invés da concepção de um tempo linear 
e moderno, que simplifica e coloniza as experiências (MBEMBE, 2014; 
2017). 

Embora a contribuição destes autores seja bastante significativa, 
o corpo ainda é uma lacuna a ser enfrentada. Muitas vezes, as corpo-
reidades são trabalhadas de maneira tímida nessas teorias, de modo a 
aparecerem ligeiramente ou com pouca profundidade. Dessa forma, 
questões que envolvem o papel do corpo nos processos de resistência 
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contra a colonização parecem ter funções secundárias no debate, 
surgindo como tema acessório nos estudos sobre a colonialidade. E, 
muitas vezes, o efeito disso é a supressão do caráter subversivo que o 
corpo pode adquirir na dinâmica colonial. Afinal, é também por meio 
dos sentidos evocados a respeito das corporeidades que estereótipos 
universalizantes, frutos de propósitos colonizadores, e identidades mais 
plurais, que escapam dos padrões europeus, podem se digladiar, dando a 
ver indivíduos complexos, que não se deixam ser encaixados em simples 
oposições, tais como branco versus negro; ocidente versus oriente; 
masculino versus feminino etc.

Assim, percebemos certa ausência ou, quando há, uma sutileza de 
cruzamento entre as duas abordagens. Neste trabalho, aproximamos 
essas duas vertentes de pensamento conjugando os estudos de corpo e 
os estudos de colonialidade para uma elaboração conjunta das questões, 
trazendo territorialidade e peso aos corpos e corporificando as experi-
ências coloniais. Conforme “Te quiero con Bugalú” sugere, povos atra-
vessados pelo projeto colonial são formados na dualidade, em um misto 
de violência e resistência contínuas que acabam por configurar os modos 
de vida dessas sociedades. Este estar, ao mesmo tempo, dentro e fora das 
lógicas opressoras exige que adotemos perspectivas teóricas e metodoló-
gicas que contemplem a condição ambígua de existência desses sujeitos. 
Aqui, adotaremos reflexões que consideram os entremeios como locus 
de observação e que valorizam experiências coloniais profundamente 
encarnadas (SIMAS, 2019; RUFINO, 2019; SIMAS E RUFINO, 2018; 
SODRÉ, 2017). Nelas, conforme discutiremos a seguir, corpo e colo-
nialidade são tratados não como termos que se tangenciam em algum 
momento, mas sim como noções indissociáveis e mutuamente afetá-
veis, o que nos permite considerá-los partes fundantes de um campo de 
problematização próprio e autônomo. 

Corporeidades e configurações espaço-temporais

A partir da narrativa do clipe e dos primeiros apontamentos expostos 
acima, surgem, para nós, aspectos interessantes em relação aos corpos e 
suas estratégias de lidarem com a colonialidade. O mais imediato deles 
diz respeito às formas com que os corpos são apresentados na obra 
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audiovisual bem como aquilo que eles mobilizam. Como as audiover-
bovisualidades do videoclipe nos permitem observar, as pessoas que 
estão no salão têm raça, gênero, idade, marcas de uma geração, determi-
nados traços físicos, um certo estilo, orientação sexual, desejos e habili-
dades. A exemplo dos personagens principais - que são negros/mestiços, 
aparentam estar em uma faixa etária já não considerada tão jovem e 
encontram-se para uma noite de prazer num local que pode ser lido 
como suburbano -, os corpos exibidos no clipe têm peso e profundidade 
histórica, de modo que assisti-los implica considerar não só a presença 
física em si, mas as interpretações que incidem sobre eles. Assim como o 
casal principal, os demais pares que compartilham as cenas também dão 
indício de um determinado marco geracional, apresentam diferentes 
tons de pele e aparentam ter intimidade com os costumes do lugar bem 
como com o Boogaloo, ritmo que é tradicionalmente latino e que movi-
menta o salão, reforçando ainda mais a ênfase do clipe em operar nas 
leituras possíveis a respeito desses corpos em específico. A nosso ver, 
esses atributos físicos e subjetivos não são meros detalhes da experiência 
audiovisual, mas elementos fundamentais da narrativa do videoclipe, 
pois são capazes de evidenciar uma relação dual com a colonialidade: 
trata-se, notadamente, de corpos historicamente reprimidos e discipli-
nados pelo projeto colonial, mas que estão ali mobilizados pelo prazer 
e pela alegria, em uma espécie de distensionamento de um cotidiano 
profundamente marcado pelos efeitos do colonialismo.

Na trama do clipe, então, corporeidades distintas se imiscuem: se por 
um lado os corpos assumem abertamente a condição de colonizados, 
por outro, fazem deste um lugar de possibilidades, de engendrar outros 
modos de vida e de subverter a condição colonial. Em “Te quiero con 
Bugalú”, os corpos configuram e são configurados por uma atmosfera 
particular que, simultaneamente, evidencia e coloca em xeque imagens e 
imaginários de povos que têm o colonialismo como um forte traço de sua 
história. Nesse gesto, eles não se colocam necessariamente como alvo ou 
como simples resultado do projeto colonial ou, ainda, como o espelho 
de uma sociedade definida pelo signo do atraso, mas como sujeitos 
que, encarando as várias nuances do que tais atravessamentos signi-
ficam, conseguem transcender as marcas violentas que os conformam. 
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As corporeidades exibidas no clipe, que ora reafirmam os corpos como 
colonizados ora transbordam esse entendimento, envolvem, portanto, 
processos históricos conflitantes e ambíguos que, por sua vez, acionam 
aspectos territoriais e temporais relacionados à colonização. O clipe não 
trata, então, de corpos vazios ou sujeitos universais, mas de seres singu-
lares, localizados, dotados de sentidos históricos, políticos e sociais. 
Assim, eles acabam fazendo frente a uma ideia homogênea de povo, 
que se fia pela premissa moderna (e iluminista) do homem universal. 
Consequentemente, questionam elementos basilares de um projeto de 
conhecimento e de governo que, centrado no mundo europeu, encon-
trou na modernidade e na colonialidade formas de sufocar as diferenças 
e de caracterizar as sociedades não-europeias pelo signo da precarie-
dade e da falta.

Para Rufino (2019), esses regimes de verdade produzidos a partir da 
colonialidade e da modernidade acabaram por reduzir a complexidade 
do mundo. Segundo o autor, ao se estabelecerem como dominantes, 
tais regimes de verdade baseados nos cânones eurocêntricos produ-
ziram o desencanto de outros saberes, transformando-os em modos 
subalternos de viver e de pensar as diversas possibilidades de vivência 
no mundo. Essa epistemologia colonial, ainda conforme o autor, nos 
mantém dependentes de um paradigma que se pretende universal, “nos 
impedindo de pensar o mundo a partir do modo em que vivemos e das 
epistemes que lhe são próprias” (RUFINO, 2019, p. 37). O pensamento 
colonial e moderno produziu e ainda produz violências contra outras 
formas de vivência que não se encaixam - e não querem se encaixar - 
nesse padrão normativo que prioriza o progresso e o desenvolvimento 
a partir, principalmente, da exploração, do cerceamento e da normati-
zação dos corpos e suas experiências cotidianas e comunitárias. Como 
alternativa ao padrão epistemológico hegemônico, alguns pensamentos 
que refletem sobre a experiência colonial/moderna e seus desdobra-
mentos têm ganhado mais destaque nos últimos anos, como já dissemos. 
São trabalhos que defendem percursos que combatem a ocidentali-
zação do mundo como a única alternativa ou caminho universal a ser 
seguido. Gostaríamos de pensar, nesse contexto de experiência colonial, 
conforme Rufino:
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[O] termo descolonização será reivindicado não como a subtração 
da experiência Colonial, mas como a ação que encarna força utópica, 
política e pedagógica para a transgressão das obras/ efeitos/ heranças 
coloniais (colonialidade) e a remontagem dos seres/saberes em prol 
de outro projeto mundo (RUFINO, 2019, p. 11).

São exatamente outros projetos de mundo que tentamos enxergar no 
videoclipe de iLe, principalmente a partir das dimensões da festa e da 
dança; da potência corporal não para o trabalho, mas para o lazer e o 
prazer; do uso não produtivista do tempo; da ideia política de comuni-
dade e sociabilidade; dos usos livres do corpo. Todas essas dimensões 
culturais, festivas, lúdicas e políticas particulares podem ser pensadas, 
de acordo com Simas (2019), como culturas de “síncope” ou de “fresta”. 
Elas seriam “aquelas que driblam o padrão normativo e canônico e insi-
nuam respostas inusitadas para sobreviver no meio que normalmente 
não as acolheria” (SIMAS, 2019, p. 27); ou ainda que “subvertem ritmos, 
rompem constâncias, acham soluções imprevisíveis e criam maneiras 
imaginativas de se preencher o vazio do som e da vida com corpos e 
cantos” (Ibid., p. 28). Infelizmente, segundo Simas, somos educados 
não apenas para ignorar, mas também para desprezar tais culturas, que 
têm justamente no uso livre do corpo uma de suas principais caracterís-
ticas, reivindicações e estratégias de sobrevivência. Isso porque, sendo o 
lugar da disrupção e da utopia, o lugar em que corporeidades distintas 
se digladiam, o corpo representa um perigo para modos de pensar e de 
viver que insistem em regulá-los e, no limite, destruí-los.

Segundo Rufino (2019, p. 154) “o corpo, primeiro alvo de ataques do 
colonialismo, é também a mola propulsora das ações de remontagem e 
transgressão”. O corpo, primeiro lugar do ser-no-mundo e entendido 
como esfera de saber (RUFINO, 2019), é também o principal lugar de 
conhecimento e experiência da vida: um tempo/espaço onde o saber é 
praticado (SIMAS, RUFINO, 2018) e, por isso, arma de desobediência. 
O corpo que dança, flerta, goza e celebra no videoclipe de iLe demonstra 
usos que transcendem os limites do emprego usado pela lógica ocidental. 
“O corpo carnavalizado, sambado, disfarçado, revelado, suado, sapa-
teado, sincopado, dono de si, é aquele que escapa, subindo no salto da 
passista, ao confinamento da existência como projeto de desencanto e 
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mera espera da morte certa” (SIMAS, 2019, p. 110). A dimensão corporal 
é, então, central para essas sabedorias de fresta, uma vez que possibi-
lita a transgressão da violência e da opressão, inscrevendo formas de 
luta e possibilidades de reinvenção de si, de suas práticas, das vivências 
cotidianas e da ressignificação da experiência temporal e espacial com 
o mundo (RUFINO, 2019). Essa correlação nos diz que as estratégias 
contra a colonialidade se dão, frequentemente, na relação entre corpo, 
tempo e espaço. Mas, como esses corpos, que contêm tanto os investi-
mentos da agência colonial quanto o contra-ataque a esse sistema, se 
relacionam com essas duas categorias? De que maneira podemos captar, 
empiricamente, essa articulação? Que temporalidades e espacialidades 
esses corpos acionam e produzem, afinal? É tendo esse conjunto de 
questões em mente que pretendemos avançar sobre o videoclipe de iLe.

Fissurar tempos lineares, produzir localidades

Para visualizarmos as temporalidades e as espacialidades evocadas 
em “Te quiero com Bugalú”, adotamos uma perspectiva metodoló-
gica que se inspira na “pedagogia das encruzilhadas”, sugerida por 
Luiz Rufino (2019). Este modo de lidar com fenômenos muitas vezes 
considerados inadequados pela perspectiva ocidental/colonial do Ser 
concentra-se nos atravessamentos, nas zonas fronteiriças e nas formas 
temporais espiraladas que os caracterizam, tomando-os como princí-
pios éticos e políticos capazes de apontar outras maneiras de entender e 
experienciar o mundo. Nesta visada, as estruturas binárias da moderni-
dade eurocêntrica, que opõe diferentes modos de vida e classifica-os em 
superiores e inferiores, não são tratadas como algo que deve ser comba-
tido a todo custo, no sentido de propor uma restauração das fraturas 
provocadas pelo colonialismo, mas como o ponto de partida para um 
olhar outro sobre as vivências perpassadas pela colonialidade, para uma 
compreensão que, originada no duplo da modernidade, possa abrigar 
mais criatividade e diversidade. Em nosso ponto de vista, esse uso estra-
tégico da dinâmica das encruzilhadas pode ser observado no clipe por 
meio de dois aspectos principais: 1) os signos de exu e da pomba gira 
como indícios de uma articulação temporal não-linear e 2) o esforço de 
“terreirizar” os espaços para produzir localidades.
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Em relação ao primeiro ponto, percebemos que o clipe aposta forte-
mente na relação entre o erótico e o tempo, uma conexão própria do 
exu e da pomba gira, símbolos de uma cosmogonia afrodiaspórica. Os 
personagens centrais do clipe deixam ver, por exemplo, que a dimensão 
erótica é ali trabalhada como uma espécie de afirmação da vitalidade para 
aqueles que vivem sob constante ataque e violência. Contra a pulsão de 
morte que os rodeia, impõe-se o prazer, o brincar com os desejos, a libe-
ração dos corpos. Esse jogo interativo e provocador mexe com simbo-
logias ligadas às entidades de origem africana, como as ênfases no falo 
ereto e na boca do senhor, duas imagens associadas à potência erótica 
de exu, que rompe com a vigilância dos corpos, sobretudo aqueles histo-
ricamente reprimidos. Conforme Sodré (2017), o erótico em exu não 
está a serviço da ideia de uma sexualidade baseada na reprodução. Ele 
representa um processo firmado numa dimensão de ambivalências que 
é, ao mesmo tempo, biológica e simbólica. Mais do que o sexo em si, 
este processo se vincula a um desejo de continuidade que é inerente à 
condição humana, mas que grita em exu: a aposta no elo entre ances-
tralidade e descendência. Senhor da mobilidade, exu funda assim seu 
próprio tempo, pois abole as dicotomias dentro e fora, antes e depois, 
começo e fim. Nele, tudo é processo e tudo é presente, já que é capaz de 
mesclar e sobrepor distintos espaços-tempos. 

De maneira similar, vemos no clipe outra força da cosmogonia afro-
diaspórica. A mulher que dança e expressa livremente sua sensualidade, 
como aquela que vemos em “Te quiero com Bugalú”, pode ser lida pelo 
princípio básico da pombagira. Conforme Simas, a “pombagira é senhora 
dos seus desejos e manifesta isso em uma corporeidade gingada, sedu-
tora, sincopada, desafiadora do padrão normativo” (2019, p. 22). Na obra 
audiovisual de iLe, a senhora do vestido verde é a protagonista do ato 
sexual: é ela quem toma as investidas iniciais, falando ao pé do ouvido 
do homem; quem aparece com o corpo mais despido ao longo da expe-
riência audioverbovisual; é quem tem um orgasmo no final do enlace. 
A centralidade no prazer feminino é, então, ponto basilar da resistência 
ao imperativo colonizador. Assim como a pomba gira, a personagem 
principal do videoclipe reposiciona imagens e ressignifica as experiên-
cias do feminino a partir da liberdade sexual, funcionando como um 
elemento desarticulador de experiências regulatórias do corpo. Também 
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aí estamos diante de uma forma de se valer da natureza corpórea que 
reinventa e muda o curso dos limites impostos pela modernidade, pelo 
colonialismo e pelo ocidentalismo. Assim, o erótica volta a inaugurar na 
pombagira a possibilidade de um presente outro cuja temporalidade é 
constituinte, e não só constituída, dos processos contracoloniais.

Já no segundo ponto da análise, nos interessa pensar, a partir do 
videoclipe de iLe, na relação corpo-espaço, como esses corpos se rela-
cionam e interagem com os espaços que frequentam, produzindo assim 
localidades e territorialidades específicas. Essa imbricação, suspeitamos, 
nos faz perceber a produção de inscrições corporais a partir dos terri-
tórios e a produção de territórios a partir das inscrições corporais. Esse 
cuidado parte, inicialmente, de nossa preocupação em não pensar os 
corpos como universais, como “padrões” que não possuem história ou 
marcas que os diferenciem espaço-temporalmente. A vivência coti-
diana e a experiência com as coisas do mundo é extremamente marcada 
e condicionada a partir de algumas inscrições que se mostram nas 
corporeidades. Os sujeitos possuem gênero, sexualidade, raça, classe e 
respondem, também, a questões etárias - elemento que consideramos 
por vezes obliterado ou pouco discutido nas reflexões sobre os corpos e 
a colonialidade. São corporalidades encarnadas e singulares, profunda-
mente marcadas socialmente. 

No videoclipe, as pessoas transitam entre um balcão de bar, uma 
pista de dança e uma cabine sanitária. As três “locações” fazem parte de 
um ambiente que pode ser entendido como um salão, um bar dançante 
ou uma boate - um espaço que existe para o lazer e a sociabilidade 
“noturna”. A ambientação desse espaço passa pela decoração, disposição 
espacial, trilha sonora, iluminação e, defendemos, pela presença e inte-
ração das expressões corporais. Assim como os corpos possuem traços 
que os territorializam, o espaço possui configurações que nos ajudam a 
caracterizá-lo: o piso quadriculado, as luzes neon, a trilha sonora latina, 
o formato do bar em balcão, a arquitetura do imóvel e as marcas do 
tempo sobre ele. Há uma atmosfera imaginativa que resulta da presença 
de corpos singulares nesse lugar e das características espaciais na inte-
ração com eles. Podemos pensar que estamos em algum lugar das 
Américas, possivelmente em uma região do Caribe. Somos levados a 
crer que o espaço e as pessoas também não pertencem a um circuito da 
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classe alta. Esse espaço, praticado afetuosamente pelos presentes, parece 
se mostrar como um lugar, um território comum. Ao estabelecer-se um 
lugar de sociabilidade, a ideia de comunidade, de comunhão e de cele-
bração ritual entre semelhantes emerge fortemente.

Segundo Simas (2019), os subalternizados inventam maneiras de 
construir espaços de sobrevivência, lazer e sociabilidade, transfor-
mando os locais cotidianos de controle em territórios de encantamento, 
chamados por ele de “terreiros”. O “terreiro”, para Simas e Rufino (2018), 
seria o tempo-espaço onde o saber é praticado, um tempo-espaço assen-
tado sobre outras lógicas do saber, um lugar propício para a prática ritual, 
além de fundamental para o compartilhamento de educações, culturas 
e modos de sociabilidades próprios. Tomamos então emprestado a 
noção de “terreiro” das filosofias afrodiaspóricas como lugar “sagrado” 
das práticas rituais e sociabilidades de populações subalternizadas para 
pensarmos que os usos dos espaços podem fazer deles lugares encan-
tados e dinamizadores de propostas de mundos anticoloniais. Segundo 
Simas e Rufino (2018, p. 45), “praticamos terreiros nas mais variadas 
formas de invenção da vida cotidiana. Nas festas, nas brincadeiras, nas 
alegorias da vida comum, na carnavalização do mundo”. É assim, como 
prática de invenção de outras rotas e novos mundos, que entendemos a 
dança, a celebração, a festa, o flerte e o gozo dos corpos afroamericanos, 
presentes no videoclipe de iLe, como gestos que configuram terreiros, 
produzindo localidades e fissurando tempos lineares. 

Pensando, então, que as corporeidades são ativos fundamentais na 
estratégia de enfrentar forças cerceadoras da modernidade europeia, 
os corpos que aparecem no clipe de forma territorializada e temporal-
mente situada atuam em direção a uma dimensão social e política de 
comunidade e sociabilidade que visa a celebração, a festa, o prazer, além 
do uso não produtivista do tempo, do corpo e do espaço. Essa forma 
de perceber e entender as corporeidades passa por paradigmas que não 
desconsideram ou tentam superar as forças e influências modernas, 
coloniais e europeias na vivência cotidiana, mas procuram encontrar 
frestas nesses sistemas e, assim, manifestar-se na proposição de outros 
mundos possíveis, outras formas de vida, de potência, de prazer e cele-
bração.
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Capítulo 31

Movimento #LuteComoEle no Instagram: 
textos verbo-áudio-visuais e corpos nas 
tramas das violências
Gracila Vilaça e Gregory Rial

Movimento Lute Como Ele

No mês de dezembro de 2018, o jovem Jefferson Anderson Feijó, de 
22 anos, celebrava o término do ensino médio com as amigas pelas ruas 
de Moreno, em Pernambuco. A cidade também estava em festa; era dia 
da sua padroeira. Em determinado momento, Jefferson se afastou do 
grupo de amigas para procurar um banheiro. Foi encontrado um tempo 
depois em um terreno, sem roupas e com marcas de espancamento. “O 
espancamento deixou uma série de fraturas e um traumatismo cranio-
encefálico que comprometeu gravemente as funções neurológicas” 
(CANDIDO, 2019). As deficiências de Jefferson Feijó são permanentes.

Suas amigas contam que o mesmo sujeito que momentos antes do 
ataque havia ameaçado o jovem, por este ter se negado a dar-lhe um gole 
de bebida, foi visto nos arredores do terreno em que Jefferson foi encon-
trado após as violências. Robson da Silva Alexandre foi denunciado por 
estupro e assalto. Parte do processo corre em segredo. Os crimes foram 
motivados por LGBTQIA+fobia.
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Izabella de Oliveira, prima de Jefferson, foi a primeira a criar uma 
campanha na internet para arrecadar dinheiro para o tratamento do 
primo. Após o caso ganhar visibilidade por meio de notícias publicadas 
em grandes portais, algumas celebridades apoiaram o jovem, como 
Whindersson Nunes e Katy Perry1. O @movimentolutecomoele, cujo 
primeiro post no Instagram data de 15 de janeiro de 2020, foi uma das 
iniciativas que se solidarizaram com Jefferson e sua família e fizeram do 
apoio a sua recuperação de saúde e de finanças a sua causa. Fundada por 
Robhério Limma, a iniciativa conseguiu “uma maca ortostática para ele 
ficar em pé e melhorar a oxigenação motora” (SOBRINHO, 2020). O 
dispositivo médico custa R$ 6.900.

Presente em várias plataformas de mídias sociais, voltamos a nossa 
atenção para a presença no @mavimentolutecomoele no Instagram 
por esta plataforma ser centrada na publicação de imagens; textos que 
parecem mais intensos na reinscrição de corpos. Ao longo da nossa 
observação, que aconteceu entre janeiro e abril de 2021, o criador do 
perfil promoveu mudanças importantes no direcionamento do movi-
mento, o que culminou em idas e vindas da centralidade do caso 
Jefferson. Em fevereiro de 2021, a iniciativa tinha aproximadamente 15 
mil seguidores, com 350 publicações que visibilizavam a violência de 
outras pessoas vítimas LGBTQIA+fobia, ainda que o foco fosse Jaferson 
Feijó. Na sua descrição, podíamos ler: “Um movimento fundado pelo 
ativista @robherioimaof. Clique aqui no link da rifa on-line e ajude 
Jefferson Feijó, vítima de homofobia. www.rifatech.com/182720018.
xhtml”.

Vale citar que em meados de março de 2021,  Robhério Limma 
mudou o nome da conta para Movimento Lute Como Eu. A imagem do 
avatar passou a ser a de uma xícara atravessada pelos dizeres “a vida 
começa depois de um café”. Na descrição, lia-se “a vida começa depois de 
um café. Para os que ama fazer o bem e merece doses diárias de AMOR. 
@robherioimaof – kw.ai/8apILIEa”. O número de seguidores encolheu; 
passou de aproximadamente 15 mil para 14,6 mil. O conteúdo disponi-

1. Disponível em: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2020/07/apos-
campanha-katy-perry-manda-mensagem-para-fa-vitima-de-homofobia.html. Acesso em: 
28 fev. de 2021.

http://www.rifatech.com/182720018.xhtml
http://www.rifatech.com/182720018.xhtml
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bilizado passou de 350 posts para apenas oito. O caso de Jefferson Feijó 
ainda figurava na narrativa, mas com menor destaque.

No final de abril de 2021, notamos uma nova mudança. Com 31 
publicações, o perfil voltou a se chamar Movimento Lute Como Ele. Com 
ainda menos seguidores, 14, 3 mil, líamos na sua descrição: “Uma rede 
de solidariedade criada pelo ESCRITOR e HUMORISTA – @robherio-
limaof – Clique no link, ajude o Jefferson e ainda concorra um Galaxy 
A70 www.rifatech.com/182720018.xhtml”. O caso de Jefferson Feijó e a 
LGBTIfobia voltam à centralidade do perfil que passa a ser categorizado 
dentro da causa humanizar, um recurso de classificação disponibilizado 
pelo Instagram para contas de organizações e eventos.

Essas transformações nos fazem provocações e nos levam a conjec-
turar os motivos para essas mudanças, o que faremos nas nossas obser-
vações e considerações, mas não centralizam nossa discussão. Cole-
tamos nosso material no final de fevereiro de 2021, durante a primeira 
fase aqui descrita, e é para ela que voltamos mais intensamente o nosso 
olhar. Naquele momento, os textos áudio-verbo-visuais lá publicados 
enfocavam os corpos violentados e seu estado de vulnerabilidade sistê-
mica, muitas vezes centralizando as marcas físicas a que foram subme-
tidos. Robhério Limma, o idealizador do projeto, com frequência se 
colocava ao lado desses corpos por meio de fotomontagens e vídeos de 
sua autoria. Em conjunto com a plataforma, o perfil construía uma rede 
textual de sentidos que implicava corpos, violências e violentadores. Se 
por um lado essa reunião de materialidades e sentidos parece reafirmar 
e intensificar vulnerabilidades, por outro, parece colocar-se como 
possibilidade de justiça e solidariedade. Então, nos perguntamos: em 
observação às tramas do Movimento #LuteComoEle, como emergem os 
corpos violentos?

Notas metodológicas

A observação das textualidades audio-verbo-visuais que empreen-
demos nesta pesquisa foi orientada, em grande parte, por uma visada 
afetiva. Essa visada incorpora tanto a percepção do afeto como aquilo 
que atravessa os corpos expostos no perfil do Instagram analisado 
quanto como o que nos atravessa enquanto pesquisadores implicados. 

https://www.instagram.com/robheriolimaof/
https://www.instagram.com/robheriolimaof/
https://l.instagram.com/?u=https://www.rifatech.com/182720018.xhtml&e=ATNRdLZOmXBRtyDVk64qqtAV9bJSEgdiLCtT_SrqauwZenDXvBuUyb1LsMAiRdXYFMZXR4k7nXFkVRsVG6zSEm-QXBdLHhnUAv0AGw&s=1
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Não se tratou, portanto, de uma observação analítica na qual o processo 
mental de síntese protagonizava a tônica da reflexão, mas de uma obser-
vação afetiva com atenção àquilo que as imagens nos provocavam. 

Este empoderamento metodológico do afeto mostra-se uma saída 
para o estado de impotência que os modelos de pesquisa inspirados na 
cisão moderna entre sujeito e objeto experimentam diante da guerra, do 
trauma, da tortura e do massacre. Na virada afetiva, recorda-nos Clough 
(2007, p. 2) “o afeto não é teorizado somente em termos do corpo 
humano. O afeto é também teorizado em relação às tecnologias que nos 
permitem tanto “ver” o afeto quanto produzir capacidades corporais 
afetivas para além das constrições orgânico-fisiológicas do corpo”. De tal 
maneira, ressaltamos como a experiência do ser tocado a partir de uma 
imagem que nos chega por meio de uma tela e uma plataforma digital 
– dois aparatos que se fundiram ao nosso cotidiano – pode produzir 
sentido ao inserir “o técnico na vitalidade sentida, a vivacidade sentida 
dada nas capacidades corporais pré-individuais de agir, de engajar, de 
conectar – de afetar e  ser  afetado” (ibidem).

Nessa linha, a condução dessas observações foi em grande parte uma 
experiência instável, “de soleira de porta” (MORICEAU, 2020, p. 93), de 
habitar o limiar entre o ser afetado e o compreender o alcance do afeto, 
uma “pesquisa pobre” (MORICEAU, PAES, 2019) porque está comple-
tamente esvaziada da pretensão da verdade e completamente exposta 
e aberta às textualidade e o contexto em que elas se inserem. Esta 
desestabilização ficou evidente quando percebemos que as alterações 
no perfil e as contínuas guinadas autorreferenciais que o Movimento 
#LuteComoEle sofreu por meio de seu promotor não eram acidentais, 
mas direcionaram também nossas percepções e nos afetaram. As ques-
tões surgidas dessa experiência provam que uma pesquisa afetivamente 
orientada está comprometida com a reflexividade – com um pensa-
mento não estático, em movimento (MORICEAU, 2020). 

Essa reflexividade dinâmica do pensamento exigiu-nos, por sua 
vez, uma escrita na medida do possível “performática” (MORICEAU, 
2020), que pudesse compartilhar alguma maneira nossa afecção. Logo, 
os teóricos que convocamos em nossas análises, mais do que decifrar os 
sentidos ocultos das textualidades, ajudaram-nos a vislumbrar o alcance 
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dos afetos. O ser afetado nessa pesquisa indicou que toda a experiência 
de deambular por um perfil do Instagram ultrapassa uma dimensão 
subjetiva e sugere que a experiência da cultura visual permitida pela 
plataforma é muito complexa, pois insta nossa sensibilidade em dife-
rentes direções (estética, ética, política, sentimental, corporal etc).

Olhar, pensar, tocar as violências

Observação de Gracila

Considerando ser razoável afirmar que há condicionamentos recí-
procos entre tecnologias da informação e da comunicação e relações 
sociais, reiteramos a inoperabilidade das delimitações estritas entre 
“on-line” e “off-line”, ou ainda real e virtual. Nessa toada, a violên-
cia de gênero on-line é, como a violência de gênero em geral, uma 
questão diretamente ligada à frustração de expectativas de papéis de 
gênero (de diferentes ordens) (VALENTE; NERIS, 2020, p. 38).

Este trecho escrito por Mariana Valente e Natália Neris (2020) marte-
lava em meus pensamentos enquanto me preparava para deambular pelo 

FIGURA 1: publicações do @movimentolutecomoele observadas por Gracila Vilaça
FONTE: capturas de tela realizadas pelos autores em 28 fev. de 2021.
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perfil no Instagram do @movimentolutecomoele. A ideia de um entrela-
çamento indissociável entre tecnologias midiáticas e relações sociais que 
se torna especialmente visível pela prática das violências era algo que me 
provocava os pensamentos. Afinal, as violências muitas vezes podem ter 
uma função pedagógica que, aos olhos de quem as comete, parece para 
“corrigir” a rota dos papéis sociais e manter as hierarquias dominantes. 
Desse modo, elas tramam dimensões materiais e simbólicas de maneira 
súbita e tristemente ilustram a materialidade do online e a imateriali-
dade do offline, e vice-versa.

Jefferson Anderson Feijó e outros corpos LGBTQIA+ tramados pelo 
perfil não necessariamente se enquadram na abordagem das autoras. Em 
primeiro lugar porque Valente e Neris (2020) centralizam violências que 
acontecem nas e com as plataformas para desenvolver seu pensamento 
– como, por exemplo, o pornô de revanche – e não aquelas agressões 
expostas nas mídias para buscar alguma possibilidade de justiça. Em 
segundo lugar porque ainda que a LGBTQIA+fobia se relacione profun-
damente com a frustração dos papéis sociais atrelados aos gêneros, em 
alguma medida não necessariamente coincide com a violência de gênero 
já que ao gênero se soma ainda uma contradição com as normativas 
da heterossexualidade compulsória. Ainda assim, o trecho me ajuda a 
pensar a pluralidade das violências. Algo a respeito da inoperabilidade 
entre online e offline chamava a minha atenção já que atualiza as tramas 
de textos e corpos.

Confesso que ao mesmo tempo que essa ideia me instigava, ela me 
paralisava. Isso porque o pensamento das autoras dá peso, densidade e 
profundidade para os corpos que me tocariam a partir da tela. Durante 
a vida pandêmica, não tem sido fácil lidar com a reflexão incessante 
sobre a finitude da vida e a irresponsabilidade social e política com que 
ela é tratada. Após minutos encarando um cursor que piscava à minha 
frente, me convidando a refletir, abro o perfil @movimentolutecomoele 
no Instagram em 28 de fevereiro de 2021.

Sugestionada pelos meus próprios pensamentos, meu coração dispara 
quando meu olho é imediatamente atraído para o thumb, ou a imagem 
estática, de um vídeo postado pelo perfil no dia anterior à minha visita. 
Jefferson Feijó surge deitado em sua maca e conectado aos aparelhos 
que auxiliam sua vida. Ele tem um cobertor marrom, vermelho e bege 
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sobre as pernas. Essas cores me lembram sangue e são o motivo do meu 
sobressalto. Decido assistir ao vídeo.

Trata-se de uma série de imagens legendadas que retomam tanto o 
tratamento de Jefferson quanto a contribuição do movimento para com 
o seu tratamento. Se por um lado o vídeo me conta a respeito de mais um 
problema médico enfrentado pela sua família em função da pandemia, 
uma vez que por isso Jefferson foi retirado dos cuidados do hospital, por 
outro me sinto esperançosa a respeito de sua gradual recuperação. Isso 
me leva a repensar meu modo de observar os textos que tenho à minha 
frente e percebo-me menos sobressaltada.

Rolo a minha tela. Os corpos de outras vítimas de LGBTQIA+fobia 
preenchem o meu olhar. Conheço a Rosana, uma mulher trans que teve 
uma reação alérgica à quimioterapia e também está com neurotoxoplas-
mose. Vejo e sinto as marcas na sua pele. Fico me perguntando o quanto 
tenho ignorado e sou ignorante a respeito do sofrimento de outras 
pessoas e em que medida a minha ignorância não confere invisibilidade 
a essas dores, tornando-se uma espécie de violência de segunda mão. 
Mas ao mesmo tempo, quanta violência alguém é capaz de conhecer/
suportar?

Ao perceber que o perfil @movimentolutecomoele tem tratado de 
outros casos de violência, para além daquele ocorrido com Jefferson, 
observo que LGBTQIA+fobia não parece vir desacompanhada de outras 
violências. Além de notar que há um recorte de classe socioeconômica 
que se cruza com o recorte gêneros-sexualidades anterior, não me 
escapa que Rosana, Christian, Lorena e outras tantas são corpos negros. 
Provavelmente o ódio dirigido a eles não fica restrito a apenas uma via, 
mas se cruza com as demais. Então, reflito sobre o fato de Jefferson, 
uma pessoa branca, estar no centro da mobilização do perfil. Seria a 
crueldade da LGBTQIA+fobia mais mobilizadora quando seu alvo é um 
homem branco? É possível pensar em LGBTQIA+fobia pura? Como a 
deficiência de Jefferson atualiza a textualidade que enreda seu corpo no 
cruzamento de tantas vias?

Uma das coisas que muito me chamou a atenção foi o encontro 
recorrente com o corpo de Robhério Limma no perfil. O idealizador se 
faz muito presente em meio aos pedidos de ajuda e prestação de contas 
que publica. Ele tece a própria experiência com a LGBTQIA+fobia 
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entre aquelas que visibiliza, se colocando como mais um ponto desse 
tecido, mas também como um contraponto, já que narra a si mesmo 
como alguém que parece ter as feridas cicatrizadas. Esse fato somado às 
transformações mobilizadas no perfil @movimentolutecomoele poste-
riores a minha observação do dia 28 de fevereiro de 2021 me causam 
um certo estranhamento. Parece haver uma tensão fina entre visibi-
lizar uma causa social relevante e alimentar o ego daquele que oferece 
ajuda. Uma tensão que parece entrelaçada às métricas da vaidade que 
se constituem mutuamente em práticas sociotécnicas. Aqui lembro que 
Richard Rogers (2018), que está preocupado em pensar outros tipos de 
métricas, entende as métricas da vaidade como indicadores de sucesso 
na economia do alcance e do like, balizando o bom desempenho online 
em função da ostentação da exibição.

Essa reflexão me deixa com algumas perguntas. Ao enfocar os corpos 
violentados, o perfil @movimentolutecomoele não integra as textuali-
dades da violência-feita-espetáculo que os acomete? Como o Insta-
gram participa dessas violências? Seriam elas boas mobilizadoras das 
métricas da vaidade? Em que medida a colisão frontal com as violências 
me comove a refletir sobre as minhas próprias situações de vulnerabili-
dades e de invulnerabilidades, tendo em vista os papéis sociais que me 
conformam e me escapam? Como tramar alianças com os corpos que 
me tocam com as plataformas online?

Deambulação traumática e suas potências éticas

Observação de Gregory
Quando uma postagem no Instagram vem ou com aviso de imagens 

fortes ou alguma legenda com advertência de gatilho sempre me vejo 
diante de uma decisão: vejo ou não vejo? Minha hesitação faz sentido: 
ver imagens de violência é também violentar-se. Essa talvez seja uma 
das poucas vezes em que me é permitido escolher ou não o trauma. 
Deambular pela página @movimentolutecomoele é uma experiência 
de engatilhar-se e de traumatizar-se. Resta saber se esse gatilho e esse 
trauma são capazes de produzir algum tipo de afeto sociotransformador 
ou se o gatilho simplesmente conduz-nos a saciar nossa curiosidade e 
pulsão de morte.
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Em um dos dias da deambulação, fui surpreendido por um vídeo de 
uma mãe amazonense de Rio Preto da Eva que tortura de seu filho de 
14 anos, aparentemente por ele ser viado. A criança está amordaçada. 
Aos gritos e berros a mãe passa a tesoura e a lâmina de barbear sobre os 
cabelos e a sobrancelha do menino. Enquanto isso, uma outra menina, 
de 12 anos, filma o ato de punição a pedido da mãe. O vídeo tem quatro 
minutos. Eu começo a ver, mas sinto náusea. Uma tristeza terrível me 
abate nos primeiros segundos e pauso o vídeo. Vejo ou não vejo? A 
escuta daqueles gritos entra dentro de mim. Parece que ele pede minha 
ajuda, mas que poderei fazer? Vejo o resto do vídeo. A mãe espanca-o 
com chineladas e tapas.

A cena ultrajante de tortura causa revolta nos comentários da 
postagem. Mas também uma disputa de versões: terá o menino 
Guilherme - sim, ele tem o nome dito pela própria mãe durante a 
agressão - merecido apanhar? Afinal, Guilherme pegou a moto de sua 
mãe sem avisar para encontrar-se com um rapaz, dizem os comentários. 
Embora a disputa das versões esteja presente, a maioria das pessoas reage 
de modo pesaroso e indignado:  “essa pessoa jamais pode ser chamada 
mãe” - diz uma usuária. O corpo violentado de Guilherme testemunha 

FIGURA 2: publicações do @movimentolutecomoele observadas por Gregory Rial
FONTE: capturas de tela realizadas pelos autores em 28 fev. de 2021.
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uma realidade comum a várias pessoas LGBTQIA+: elas não são consi-
deradas vidas e são submetidas a uma série de regimes de precarização 
de suas existências. A negação ao cabelo, ao nome, ao desejo por um 
corpo do mesmo sexo são formas da negação ao direito a vida. “Quer 
ser viado, aprende a ser viado” - diz a mãe de Guilherme que, agora é 
investigada pela polícia.

A experiência do engatilhar-se continua enquanto rolo a tela da 
página.Vejo o corpo de Jefferson num thumb de fotos que relata sua 
trajetória desde a agressão que lhe deixou sequelas incuráveis e seu 
processo de recuperação. A sequência de imagens acompanhada de uma 
música melodiosa produzem em mim o efeito da compaixão e da indig-
nação simultaneamente. Percebo que outras pessoas sentiram o mesmo 
e se expressaram nos comentários. Há uma torcida pela recuperação do 
rapaz, mas as imagens explicitam que Jefferson é um sobrevivente. 

O corpo rígido e ferido de Jefferson também se contrasta com outra 
postagem, mais abaixo, em que há um antes e depois da agressão. O belo 
menino de cabelos loiros não é o mesmo traqueostomizado e deitado. 
Esse contraste faz pensar em como a violência é uma forma de inscrição 
sobre o corpo. Como ela é simbolicamente potente para destituir a vida 
que performa um corpo sadio, feliz, vivo e sedutor. Que desperta o 
Jefferson agredido? Sedução, satisfação, gozo? Ou simplesmente revolta, 
misericórdia e compaixão? A legenda desta imagem é uma chamada 
por uma campanha de arrecadação de mais de oitenta mil reais para 
custear o tratamento do jovem. Ao mesmo tempo que me entristeço 
pela violência irreparável que Jefferson sofreu, sinto-me consolado em 
ver que existe ainda solidariedade humana. Mas meu consolo logo se 
dissipa quando dou-me conta de que o Estado brasileiro tantas vezes 
legitimou esse tipo de violência ao reproduzir narrativas lgbtifóbicas, ao 
negar direitos às pessoas LGBTQIA+, ao não possuir uma lei adequada 
de homofobia - especialmente nesta atual configuração. Este Estado 
legitimador da violência também é incapaz de auxiliar as vítimas que ele 
deveria ter, pela constituição federal, protegido.

A composição do perfil é feita com conteúdos de denúncia - como 
o caso de Gabriel e Jefferson - e de superação. Em todas as postagens, 
destacamos o poder violentador do Rosto do Outro, que, de acordo com 
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Levinas, causa uma fissura no eu. Por essas imagens, Gabriel, Jefferson, 
Rosana e tantos outros revelam-nos uma ordem na qual somos convo-
cados a fazer justiça. Nesta ótica levinasiana, a experiência do perfil @
movimentolutecomoele é a experiência da proximidade inescapável à 
qual nos enredamos a partir do Rosto, “como se o eu fosse escolhido e 
único” (LEVINAS, 2014, p. 28) para fazer justiça.

Talvez aqui, entendamos o gatilho não como um disparador da dor 
em nós, do horror, dos sentimentos hostis. Talvez o aviso de gatilho não 
precise ser referente apenas ao estupor que as imagens fortes causem no 
usuário da plataforma. Talvez o gatilho seja para a justiça. A violência 
que as imagens desse perfil causa em quem as vê não pode ser apenas 
uma dor autorreferente, mas deve ser a dor da injustiça, causada pela 
desfiguração destes rostos precarizados. Mas qual o alcance real dessa 
potência de mobilização das imagens? Poderão elas engatilhar alguma 
forma de justiça? 

Reflexões

A experiência afetiva do perfil no Instagram @movimentolute-
comoele deu-nos a ver  que as imagens dos corpos violentados são, 
ambiguamente, o surgimento de corpos violentos, mas em dois vieses 
distintos. Uma é a violência sofrida por Jefferson, Rosana, Gabriel e 
outros tantos, fruto do enquadramento que estes corpos LGBTQIA+ 
sofrem no cotidiano. A outra violência, causada pelas imagens fortes 
no Instagram, conclama justiça – é a violência do despertar, do sensi-
bilizar, do trauma que, na linguagem da ética da alteridade de Levinas, 
nos constitui como sujeitos responsáveis pelo outro que se faz próximo. 
Percebemos que a potencialidade desestabilizadora dessas imagens se 
relaciona em certa medida ao modo como o perfil vai sendo construído 
e, não poderíamos excluir o papel que tanto Robhério – como o ativista 
que cria e alimenta a página  – quanto os que nela se engajam (seguindo 
e deixando de seguir, comentando, compartilhando) tem na tessitura 
dessas textualidades. Ademais, ao que parece, o Instagram também 
opera no processo de visibilização e agenciamento dos usuários, o que 
significa que tais imagens, vídeos e textos não estão apenas “disponibili-
zados”, mas jogam o jogo da plataforma.
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As imagens dos corpos precarizados expostas na plataforma ques-
tionam a cisão que fazemos entre real e virtual como realidades distantes 
ou mesmo distintas na medida em que nos afetam. Há, pelo visto, uma 
continuidade e um atravessamento dessas dimensões de modo que a 
trama entre textos e corpos constitui-se como textualidade – no dizer de 
Leal – que “desestabiliza as relações temporais e de sentido que defini-
riam a princípio os limites e os contornos dos próprios textos” (LEAL, 
2018, p. 23). 

Outra constatação é a de que o corpo LGBTQIA+ não é atravessado 
por uma violência única, mas é submetido a uma rede de violências. Os 
demarcadores sociais da diferença e o caráter interseccional da própria 
violência fazem-nos questionar sobre as possibilidades de comoção, 
visibilidade e engajamento diante do corpo ultrajado de um homem gay 
branco e de um corpo trans negro e gordo. 

Também observamos que, se por um lado o corpo violentado ocupa 
a cena e produz reação naqueles que o veem, existe uma presença 
ausente: a dos autores das violências. Esse rastro de uma universali-
dade desencarnada faz-nos questionar se os regimes de visibilidade dos 
corpos violentos se omitem diante do corpo do violentador: é possível 
violência sem violentador? A ênfase dada aos corpos vitimados não nos 
faz indignar e revoltar contra um agressor sem rosto? Olhar, tocar e 
pensar sobre um corpo violento talvez seja tecer nossos próprios corpos 
com e na violência. Tais gestos podem ser relevantes para reconhecer-
-nos violentos e, portanto, também vulneráveis e passíveis de fraturas. 
Não apenas os corpos violentados, mas também os corpos violentos 
emergem com e no nosso corpo.

O fato de que Robhério apropria-se e aproveita-se da comoção 
gerada pela exposição da violência alheia para também expor-se como 
um violentado e como alguém que “superou” as violências sofridas. 
Isso nos indica que no Instagram regimes de popularidade e ativismo 
convivem sem grandes interpolações, mas não sem produzir consequ-
ências. Exemplo disso é a curva descendente no engajamento da página 
como resultado das mudanças de foco e de nome.

Porém nós, enquanto pesquisadores que se afetam pelas imagens 
violentas, também nos colocamos diante de uma incoerência quando 
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escrevemos sobre elas. Não queremos nós ser lidos? Não queremos 
nós engajamento e promoção? Há uma contradição e um conflito ético 
inerentes a nossa (re)exposição das violências e nos afetos (re)criados 
em cima delas. Contradição que nos importa sublinhar e reconhecer, 
bem como manter, porque nos interessa menos resolvê-la como algo 
cuja complexidade pode ser simplificada e mais fraturar-nos e abrirmo-
-nos a possibilidade de transformação. 

Por fim, o corpo violento emerge como um gatilho duplo no Insta-
gram, admitindo por um lado a repetição da violência pela temporali-
dade continuada da plataforma que não cessa de exibir as imagens, mas 
por outro operando como um grito social para que seja cessada toda 
forma de LGBTQIA+fobia. O corpo violentado é violento com aquele 
que o olha porque, uma vez visto, uma vez traumatizados pelo Rosto 
desses outros vulneráveis, somos eleitos e implicados a lutar por justiça 
de alguma forma, nem que seja compartilhando e indignando.
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Capítulo 32

Textualidades pornográficas e  
pedagogias da sexualidade: fronteiras 
entre educação e normatização sexual 
na série Pornhub Sex Ed
Maurício João Vieira Filho

Apresentação

O percurso reflexivo proposto neste trabalho é parte de um esboço 
de discussões que emergiram durante o isolamento social da pandemia 
de covid-19 e ao longo da construção do projeto de dissertação “Entre a 
‘descomplicação’ e a pedagogização do sexo: análise textual e narrativa 
do projeto Sem Capa na plataforma Xvideos” apresentado ao Programa 
de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de 
Minas Gerais, construído durante os semestres letivos de 2020, em que 
proponho compreender o que é descomplicar o sexo no projeto audio-
visual Sem Capa e as implicações desse movimento em uma ideia de 
pedagogia do sexo. Deparamo-nos, durante esse processo de mergulho 
nas questões da pesquisa, com produções que mobilizam diferentes 
linguagens, disponíveis para acesso nos ambientes digitais, voltadas para 
debates sobre experiências do corpo, erotismo, nudez e sexualidade. 
Nesse meio, encontramos uma série de vídeos nomeados, em conjunto, 
como Pornhub Sex Ed (doravante PSE), produzidos e distribuídos de 
forma on-line pela plataforma homônima — PornHub. Conforme a 
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abreviatura do próprio título em inglês sugere, a princípio, que temá-
ticas a serem abordadas circunscreveriam discussões sobre educação 
sexual (em inglês, sex education). 

Lançada em outubro de 2020, a série PSE é constituída por 11 episó-
dios intitulados, conforme nossa tradução, na seguinte ordem: #1 comu-
nicação; #2 DST/IST saúde; #3 hábitos de masturbação saudáveis; #4 
como se preparar para o sexo (mentalmente, higienicamente, fisica-
mente); #5 vagina – alterações, menstruação, cheiros, corrimentos: eu 
sou normal?; #6 anatomia feminina; #7 anatomia masculina; #8 pênis 
– tamanho, prepúcio, ‘pré-cum’, ereções: eu sou normal?; #9 tudo sobre 
preservativos; #10 os dez benefícios do sexo; #11 sexo seguro em tempos 
de covid-19. Há também um trailer em que são compiladas as temáticas 
a serem apresentadas pela iniciativa. Cabe apontar que já são mais de 
400 mil visualizações e 3 mil inscritos até 6 de fevereiro de 2021, data de 
acesso ao canal (PORNHUB, 2020b).

Todas as produções, em língua inglesa, estão publicadas no perfil 
homônimo desenvolvido pela plataforma e integram a iniciativa 
Pornhub Sexual Wellness Center, site que reúne matérias informativas 
com especialistas de diferentes áreas da saúde, médicos e líderes comu-
nitários. PSE, portanto, faz parte de uma rede textual ampla que envolve 
outras situações comunicativas em uma dinâmica de elementos que se 
relacionam sob o propósito da saúde. 

Primeiramente, torna-se necessário fazer sinalizações para a contex-
tualização antes de avançarmos nas discussões e que serão funda-
mentais para perceber os entrelaçamentos constitutivos do fenômeno. 
Durante a pandemia de covid-19, houve um crescimento vertiginoso 
nas métricas relacionadas ao consumo de vídeos pornográficos, tanto 
mundialmente quanto em determinados países, no site PornHub. Entre 
os meses de março e junho de 2020, intervalo analisado e divulgado pela 
própria plataforma, os números variaram conforme os dias da semana, 
mas se mantiveram acima do tráfego diário habitual de fevereiro, mês 
precedente ao comunicado oficial emitido pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) informando sobre o regime pandêmico (PORNHUB 
INSIGHTS, 2020a; 2020b; VIEIRA FILHO, 2020). Em média, antes 
da pandemia, eram 120 milhões de acessos por dia ao site. Na mesma 
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plataforma, buscas por palavras-chave “covid”, “corona” e “quarentena” 
expandiram, como também postagens de vídeos sublinhando essas 
palavras em seus títulos. Até 18 de junho de 2020, “(...) houve mais de 
18,5 milhões de pesquisas contendo ‘Corona’, 1,5 milhões contendo 
‘Covid’ e 11,8 milhões contendo ‘Quarentena’”, segundo o Pornhub Insi-
ghts (2020, on-line, tradução nossa), que frisa também que “[m]ais de 
1250 vídeos com o tema Coronavirus foram enviados para o Pornhub, 
muitos deles sendo vistos mais de 1 milhão de vezes. Vídeos com o tema 
Quarentena totalizam mais de 9700!”1. Conectando-se às mudanças, 
como estratégias para alavancar ainda mais os acessos, a plataforma 
liberou sua versão “premium” — disponível como pacote de assinatura 
que oferece acesso a recursos exclusivos — durante cerca de um mês no 
início da pandemia, primeiramente somente para alguns países e depois 
mundialmente (PORNHUB, 2020a).

Diante de tamanha proporção, sobretudo explicitada quantitati-
vamente por esses dados, intensificam-se diferentes questionamentos 
sobre a pornografia dentre os quais colocam-se em voga críticas 
quanto às consequências sociais, as representações de gênero e as rela-
ções violentas inscritas sobre os corpos estabelecidas nas produções 
(BIROLI, 2014). Tais pontos são enfatizados, sobretudo após a década 
de 1960, como lembra a pesquisadora Flávia Biroli, por uma parte de 
movimentos feministas, sendo essa uma das visadas que criticam a 
pornografia. Há também perspectivas que consideram a necessidade de 
modificar os modos pelos quais os corpos são representados, filmados 
e colocados em cena, as relações construídas, os prazeres e as sexua-
lidades, propondo gestos subversivos que exponham outras formas de 
produzir e circular os conteúdos através de espaços alternativos e cujo 
foco não seja a comercialização, estigmatização e fetichização. Nesse 
amplo caminho de discussões, principalmente em um momento no 
qual se constata o alargamento nos acessos e compartilhamentos em 

1. No original: To date [18 de junho de 2020] there’s been more than 18.5 million searches 
containing ‘Corona’, 1.5 million containing ‘Covid’ and 11.8 million containing ‘Quarantine’. 
More than 1250 Coronavirus themed videos have been uploaded to Pornhub, with many being 
viewed over 1 million times. Quarantine themed videos total more than 9700! (PORNHUB 
INSIGHT, 2020, on-line) (tradução nossa).
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plataformas direcionadas à pornografia, como também na expansão de 
possibilidades de alcance a esses conteúdos na internet, faz-se primor-
dial levantar tais reflexões e perceber a importância de estudos que se 
dediquem a tensionar tal fenômeno no campo de conhecimento da 
Comunicação.

À frente desses contextos que ampliam nossos horizontes de debates, 
nosso objetivo, aqui, será, a partir da série PSE, discutir modos pelos 
quais são enredadas textualidades culturais e históricas que carregam 
múltiplos significados sobre corpos e sexualidades em gestos peda-
gógicos que apontam para o que se pode falar, o que silenciar e quais 
práticas são socialmente permitidas, questionando como isso se desvela 
nessa série desenvolvida e publicada por uma empresa de pornografia. 
Nosso texto avança, inicialmente, refletindo sobre a construção cultural, 
social e histórica da sexualidade, as formas como esse dispositivo 
(FOUCAULT, 1999) vem sendo atualizado e seus movimentos peda-
gógicos. Após, discutimos os modos como textualidades são tecidas e 
emaranhadas na pornografia através de um conjunto de elementos. Em 
seguida, direcionamos nosso olhar para a série PSE com vistas a entender 
como as temáticas elencadas nos vídeos constituem esses gestos.

Construção histórica e cultural da sexualidade

Michel Foucault (1999) desenvolveu seu pensamento salientando 
como a sexualidade constitui um dispositivo construído como uma 
forma de governar os corpos, desde o século XVI, mas principalmente 
enfatizado no século XVIII com a burguesia europeia. Logo no começo 
de sua argumentação, o filósofo visa refutar a hipótese chamada de 
“repressiva”, em que se acreditava que a sexualidade foi reprimida com 
o desenvolvimento do capitalismo, como se não pudesse dizer sobre ela. 
Na contramão dessa noção, Foucault afirma que há um incentivo para 
se falar sobre a sexualidade, isto é, há uma proliferação discursiva de 
diferentes concepções que vão se inscrever sobre nossos corpos. Para 
ele, a sexualidade é uma maneira de conceber e controlar os corpos dos 
indivíduos e da coletividade.

Foucault (1999, p. 98) assinala que a sexualidade é “(...) um ponto de 
passagem particularmente denso pelas relações de poder”. Muitas vezes, 
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tenta-se reduzi-la a uma função biológica, reprodutiva, heterossexual e 
dentro de um relacionamento matrimonial. Essa visada é limitada para 
a sociedade como uma forma válida e espalhada homogeneamente pelos 
espaços e tempos. No entanto, o filósofo mostra-nos que a sexualidade 
envolve um conjunto variado de estratégias de saber e poder para sua 
produção, o qual forma o dispositivo da sexualidade, quer dizer, uma 
rede para possibilitar o controle das pessoas e do social, “(...) em que 
a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao 
discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e das 
resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes 
estratégias de saber e de poder” (FOUCAULT, 1999, p. 100).

Apoiando-nos nesse estudo basilar entendemos, portanto, a sexua-
lidade como uma construção histórica e social na qual estratégias de 
poder se cruzam e encadeiam. Não se refere a um domínio circunscrito 
à natureza, haja vista as variações entre culturas e nos relacionamentos 
sociais, como também suas diferenças entre espacialidades e tempora-
lidades. Pensar a sexualidade como dispositivo amplia nossos entendi-
mentos e aponta para a historicidade do fenômeno — que não é fixa, 
mas, ao contrário, mutável —, para um conjunto de princípios regu-
latórios encarnados em diferentes instituições, organizações e campos 
práticos, como medicina, Estado, arquitetura, pornografia, escola, 
mídias, nas ruas, etc., formando um aparato sociotécnico que nos afeta 
e regula nossas relações sociais. Os modos como uma sociedade orga-
niza suas práticas reprodutivas, desejos e normalizações das relações é 
temporal, espacial e histórica. Logo, indica-nos para o caráter cultural-
mente construído da sexualidade e suas constantes atualizações, instabi-
lidades e transformações que acontecem durante todos os momentos da 
vida dos indivíduos indicando como se deve ser, o que se pode ou não 
fazer, como se relacionar…

Se, nos dias de hoje, ela continua alvo da vigilância e do controle, 
agora ampliaram-se e diversificaram-se suas formas de regulação, 
multiplicaram-se as instâncias e as instituições que se autorizam a 
ditar-lhe as normas, a definir-lhe os padrões de pureza, sanidade ou 
insanidade, a delimitar-lhe os saberes e as práticas pertinentes, ade-
quadas ou infames (LOURO, 2020, p. 25).
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Assim, ao pensarmos em sexualidade, constatamos uma construção 
complexa que envolve gestos, discursos e corpos. Esse longo processo 
de ensino não acontece somente na escola, mas envolve um conjunto de 
instâncias que vão exercer ações pedagógicas para produção da “norma-
lidade” através de imposições, sugestões, proibições e de diferentes 
formas que atuem na constituição de nossas identidades e que farão parte 
de nossas experiências (LOURO, 2019). Religião e filosofia moral foram 
até o século XIX, como lembra Jeffrey Weeks (2019), os espaços desti-
nados para essas apreensões da sexualidade, tendo se difundido para 
outros campos com as ciências médicas e biológicas, ganhando inclusive 
uma disciplina exclusiva para seu estudo, a sexologia. Com esses apon-
tamentos históricos, podemos compreender que a sexualidade volta-se 
para além de uma questão individual, e sim cultural, social, histórica e 
política.

As organizações, nesse processo de pedagogização, investem sobre os 
sujeitos para que consolidem determinadas identidades e práticas como 
válidas e permitidas, sendo que, por outro lado, menospreza tantas 
outras. Deve-se enfatizar que as pessoas não são introjetadas passiva-
mente por essas ações e que os modos de existência não são fixos e sim, 
o oposto, participam atuantes durante toda a vida e jogam a partir das 
resistências nas relações de poder (LOURO, 2003). “Reconhecendo a 
centralidade da cultura, da linguagem, dos discursos e dos conflitos em 
torno da representação e do significado, temos processos educativos que 
ocorrem em outros espaços, através de operações tecnológicas e cultu-
rais as mais diversificadas” (LOURO, 2002, p. 76), assim, neste ponto, 
cabe-nos perceber a efervescência dos processos de midiatização e plata-
formização em que diferentes espaços tornam-se mais privilegiados e 
potentes na composição dessas tramas culturais que pesam sobre os 
corpos e atualizam pedagogias da sexualidade (FOUCAULT, 1999). 
Esses processos pedagogizantes validam certas identidades e práticas, 
enquanto outras são colocadas à margem, violentadas e ocultadas.

Enredamentos da pornografia e gestos pedagogizantes

Seguindo essa trilha de discussões, a pesquisadora Linda Williams 
(2012) acredita que a educação sexual mais poderosa que nós recebe-
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remos na vida vai se dar pelas imagens em movimento. Desenvolvido 
em sua obra sobre a história do sexo no cinema norte-americano, esse 
pensamento dialoga fortemente com os processos pedagogizantes. Para 
Williams, o sexo se embrenhou pelo cinema e pela televisão balizando 
nossos aprendizados e experiências da sexualidade. Com a internet e 
suas potencialidades de circulação de produções, parece-nos que esse 
fenômeno se acentua, já que é possível acessá-lo on-line, com poucos 
cliques, nas telas e computadores.

Assim, ao ver essas imagens, aprendemos tacitamente ou expressa-
mente sobre modos socialmente aceitos para ser, estar, agir e viver no 
mundo. Essa pedagogia constitui uma “experiência vicária” para nós, 
ou seja, 

[m]esmo que vivamos nossa vida sem nunca ‘ter’ sexo, aprendemos 
a apreciar e a gostar de certas maneiras sexuais de ser, certas formas 
de excitação (leves ou pesadas), observando os contatos sexuais me-
diados de outros, sejam eles olhares ardentes, beijos, formas  mais 
explícitas de fricção ou cenários complexos de poder, abjeção e ne-
cessidade (WILLIAMS, 2012, p. 20-21). 

Tendo em vista tais considerações, acreditamos que a pornografia 
apresenta formas de ensinar corpos, práticas e performances mediante 
gestos pedagogizantes e, até mesmo, atualizá-los. Esses processos são 
mais que tutoriais explícitos, algo que é marcado e perceptível em PSE, 
mas experiências que moldam nossas apreciações. Quer dizer, apesar 
de talvez não ser o objetivo das produções tidas como pornográficas 
ensinar algo, elas atuam como exemplos para as pessoas e constituem 
modos para reprodução do que é visto em suas vidas.

Uma das formas pelas quais as narrativas pornográficas se valem 
para construir uma produção “real” se dá pelo excesso (SOUSA, 2012; 
BALTAR, 2014). Nesse sentido, podemos considerar a exorbitante apre-
sentação e enquadramento das imagens nos corpos e em partes especí-
ficas deles, sobretudo focando nas genitálias e em atos de penetração. 
Baltar (2014) explica que esse “real” se constitui pelo excesso e forma 
um conceito em disputa, em especial no século XXI. Segundo a pesqui-
sadora, há uma hipertrofia do privado e uma espetacularização de 
aspectos ordinários da vida que tornam essa realidade um campo confli-
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tante em discussões. Essas considerações demonstram que a exibição do 
cotidiano está cada vez mais em evidência e em vigilância constante, por 
exemplo, nos programas de reality show que fazem parte das programa-
ções de emissoras de televisão há tantos anos, como Big Brother.

Sousa (2012), em um trabalho sobre as funções da câmera nas produ-
ções pornográficas, considera que esse equipamento, além de captar 
cenas, age no desenvolvimento das narrativas. Isso quer dizer que há um 
agendamento dos corpos para a câmera, como ainda marcações de carac-
terísticas corporais expressamente em destaque. Também são atribuídas 
categorias qualificantes, que sinalizam o que é aceitável, desviante ou 
fetichizado, e roteiros para condução das ações que envolvem esquemas 
de pré e pós-produção.

Diante dessas considerações, as produções pornográficas apelam 
para diferentes estruturas narrativas, variam entre tempos e espaços, 
mobilizam aspectos culturais, simbólicos e políticos, utilizam roteiros 
e suportes variados para sua circulação e apresentam finalidades múlti-
plas. Feita essa breve apresentação teórica, a seguir, discutiremos tais 
aspectos na série PSE e apontaremos algumas reflexões que emergem 
nesse processo.

Educação sexual no Pornhub

PSE opera em uma lógica precisa e direta para os espectadores, apon-
tando sobre como se deve experienciar o corpo e a sexualidade, sendo 
que, para isso, traz situações cotidianas da vida. É um modo explícito 
e prescritivo de pedagogia cujas marcas verbais como ‘faça’, ‘fale’, ‘diga’, 
‘quero’, ‘mantenha-se’, etc. (ou formas precedidas do advérbio ‘não’) 
formam esse tom imperativo que expressa recomendação e sugestão 
para guiar as práticas sexuais. Cabe explicitar que a série se constrói 
em uma lógica inesperada para uma plataforma pornográfica, na qual 
se enfatiza, sobretudo, a superexposição de relações sexuais e se investe 
para ampla circulação comercial. Aqui, percebemos PSE seguindo uma 
leitura da sexualidade e dos corpos como se estivessem descritos em 
uma manual de instrução construído por especialistas cujo objetivo é 
direcionar o leitor, no caso espectador, para relações sexuais inteligíveis, 
ou seja, facilmente explicadas por uma linguagem didática.
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A vinheta de abertura comum em todos os vídeos se une ao propó-
sito da série e aponta para o ato de ensinar. Mesmo que breve e simbó-
lica, essa arte gráfica exibe uma representação gráfica e sonora que 
simula um quadro e escrita com giz em que aparece o título junto à 
logomarca da plataforma. O ato de escrever imitado com giz lembra-
-nos, de imediato, uma ação habitual no ambiente escolar, típico espaço 
no qual acontecem diferentes processos pedagógicos em que professores 
e professoras, geralmente, usam quadro e giz como instrumento para 
condução das aulas. Em PSE, a “aula” é guiada sem esse suporte, mas 
os profissionais marcados, segundo a plataforma, como especialistas em 
assuntos sexuais assumem uma função de ensinar, seja a anatomia e a 
fisiologia de partes do corpo, como se fosse uma aula de biologia, ou até 
mesmo uma figura de conselheiro orientando o que se deve ou não fazer 
na vida. 

De modo geral, os vídeos apresentam um gesto prescritivo de como 
se comportar, viver e manter as relações. Em outras palavras, as instru-
ções práticas se aproximam de um tutorial para o corpo e para as ações. 
O fato da condução das temáticas ser feita por especialistas (no caso, 
são terapeutas sexuais) gera uma ligação de proximidade com seus 
públicos, fazendo com que as falas sejam consideradas autênticas e legí-
timas. Convém citarmos novamente Foucault (1999) e suas considera-
ções sobre o ato confessional na sociedade moderna que se expande, 
deixando de ser um âmbito ligado estritamente ao catolicismo, sendo 
que “(...) não confessamos mais os detalhes de nosso desejo sexual para 
um padre; em vez disso, vamos a um médico, um terapeuta, um psicó-
logo ou um psiquiatra” (OKSALA, 2011, p. 87). Em vista disso, a figura 
do terapeuta, de um lado, legitima o que está sendo apresentado e, por 
outro, liga-se a uma intenção de orientar o que seria melhor para a vida 
das pessoas.

Liga-se ao esquema de construção narrativa, uma espécie de 
“conversa olho no olho”, ou melhor, “olhos direcionados para a câmera, 
de um lado, e para a tela, de outro”. Quer dizer, os terapeutas convidados 
para abordar as temáticas falam em frente a uma câmera, com os olhos 
mirando a lente, como se estivessem em frente ao seu espectador (ou 
seria o paciente?). Esse aspecto dialoga com Baltar (2014) e suas asser-
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ções sobre a “evidência do real”. Embora aqui estejamos discutindo uma 
série que gravita em um jogo de textualidades com o pornográfico, com 
o documental e com o seriado, podemos cruzar com tais perspectivas 
sobre os elementos como efeito de real e perceber como isso compõe 
PSE. Isso desde o olhar para a câmera, passando pela forma como aquele 
sujeito está posicionado, o enquadramento e os ângulos utilizados para a 
gravação, até as formas de se direcionar e interpelar o interlocutor pelo 
discurso com tom prescritivo, descritivo, solucionador de dúvidas e, até 
mesmo, por um meio de aconselhamento. Essa estratégia para atestar 
concretude ao que é falado também acontece por meio da interpretação 
dos atores e atrizes, assim como pela esquematização nos corpos, apon-
tando onde está localizado determinado órgão, por exemplo. Tudo isso 
forma um caso interessante que liga pornografia, gestos pedagogizantes 
e uma narrativa seriada, mas que apela para a evidência do real para 
atestar veracidade ao que é exposto.

Essa espécie de “ensino” proposto pelas narrativas se direciona 
aos espectadores a partir da utilização de diferentes recursos como a 
inserção de elementos gráficos, por exemplo, esquemas, frases e ícones 
alusivos aos assuntos. Outra parte constitutiva é a encenação de atores 
e atrizes, como dissemos, que interpretam cenas possíveis do cotidiano. 
A narrativa prescritiva desenvolvida em todo o percurso da série inten-
sifica a pedagogização com vistas a tornar as práticas sexuais facilmente 
apreensíveis ao englobar temáticas demarcadas pelo Pornhub como 
ligadas a desejos permitidos, prazeres socialmente demarcados e que se 
associam aos interesses mercadológicos da plataforma.

Podemos entender, portanto, cada um desses 11 episódios como 
emaranhados textuais complexos que se articulam para formar a 
série, prescrevendo como deve acontecer as experiências dos corpos e 
das relações sexuais. Tratam-se de textualidades (LEAL, 2018), assim 
dizendo, práticas sociodiscursivas em um processo de comunicação. A 
iniciativa da série foi desenvolvida pelo Pornhub em uma ação maior 
que abrange o centro de bem-estar sexual criado pela empresa, mas que 
também convoca tramas temporais e espaciais outras, como a pandemia 
que atravessa o seu momento de lançamento e o último vídeo exclu-
sivo para discutir as formas de transmissão da covid-19 e como manter 
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relações sexuais nesse momento. Também é necessário apontar que as 
leituras que fazemos desses vídeos tensionam relações com nossas textu-
alidades. Assim, os emaranhados se complexificam e se irrigam mais. 
São estabelecidos diálogos com outras questões, movimentos e disputas 
sobre discussões que se atentam tanto para educação quanto para saúde 
sexual. Esses apontamentos se ligam às redes comunicacionais que 
envolvem relacionamentos, saúde, educação, PSE e pornografia, criando 
um caldo textual que propicia a emergência de textualidades em um 
tecido constante, um entramar-se infindável por outras redes textuais e 
semioses infinitas. Logo, PSE não se constitui como uma produção dada 
e findada, mas em um processo no qual diferentes elementos se entre-
laçam em relações constantes e mutáveis. 

Por fim, convém retomar a seguinte afirmativa de Williams, signifi-
cativa para rematar as discussões apresentadas:

Exibir o sexo em uma nova época da mídia não significa mais exta-
siar-se ante as projeções magníficas da tela grande: significa ocupar-se 
com negócios: focalizar, clicar, digitalizar, escolher a cena, e interagir 
com as altamente manipuláveis e convergentes mídias de frequente-
mente pequenas telas (WILLIAMS,  2012, p. 48).

Ou seja, mesmo que o Pornhub tenha preocupação com seus 
públicos e talvez busque marcar essa dedicação em seu discurso organi-
zacional trazendo questões ligadas ao bem-estar, é importante retomar 
todo o contexto de sua produção. Com aumento de acessos diários e 
liberação de funções exclusivas gratuitamente, a plataforma criou mais 
um conjunto de conteúdos para prender mais usuários ali, tal como se 
direcionar para aqueles e aquelas que fizerem pesquisas sobre temáticas 
de “educação sexual”. Diante disso, PSE conecta-se a uma rede textual 
emaranhada que se entrelaça com outras produções tanto do Pornhub, 
como a playlist “The cleanest porn ever” (PORNHUB, 2020d), que 
ensina como se prevenir da covid-19 e incentiva a masturbação, quanto 
de outras corporações pornográficas ou realizações amadoras. Assim, 
arranjar outros meios de produção que, inclusive, instiguem a prática 
da masturbação pode ser sinônimo de angariar mais usuários para o 
Pornhub e mais lucratividade; como disse Žižek (2020, on-line) em 
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um texto sobre o atual momento de surto do coronavírus que estamos 
enfrentando, “a pandemia definitivamente vai alavancar os jogos sexuais 
sem contato corporal”.

Considerações finais

No trajeto construído neste texto, priorizamos mais reflexões abran-
gentes sobre as discussões de sexualidade e pornografia do que propria-
mente perscrutar cada um dos vídeos. Essa intenção se dá em uma tenta-
tiva de deslocar olhares para a pornografia e expandir as possibilidades 
de estudos para a dissertação em elaboração. Nesse sentido, a partir das 
reflexões, constatamos determinadas características constitutivas do 
fenômeno e que apontam também para outras textualidades, inclusive 
importantes para o desenvolvimento do mestrado. Recordes de acessos 
ao Pornhub durante a pandemia, elaboração de uma lista de vídeos 
para evidenciar a masturbação, liberação de funções até então pagas, 
publicação de conteúdos com intenção educativa em meio a centenas 
de milhares de vídeos de sexo explícito, enfim, todo esse emaranhado 
estabelece um complexo quadro para pensar a pornografia.

Quando recorremos ao filósofo Michel Foucault (1999) e à noção 
de dispositivo, apreendemos a construção social e histórica da sexua-
lidade, o que sinaliza para o caráter instável de sua constituição. Quer 
dizer, a sexualidade é um complexo arranjo constantemente atualizado 
na cultura, sendo que, para se sustentar, é (re)articulada nas relações de 
poder. Com as considerações de Louro (2002, 2003, 2019, 2020), vimos 
que a sexualidade é mira de frequente tentativa de regulação que se dá 
por processos pedagógicos investidos sobre as pessoas em diferentes 
espaços, organizações e ao longo de toda a vida.

A pornografia, por sua vez, participa desses empreendimentos 
normativos e opera com a lógica do excesso como uma característica 
para atestar veracidade ao conteúdo. Há diferentes caminhos para inves-
tigar as produções pornográficas e seus modos de criação e compar-
tilhamento, desde a estética, a dialética com o erótico, questões histo-
riográficas, modificações nas formatações até movimentos que visam 
alterar as relações de poder engendradas ali, como o “pós-pornô”. Aqui, 
trouxemos apontamentos sobre a espetacularização do real e as lógicas 
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produtivas que marcam o papel da câmera, que atua como se fosse o 
olho humano mirando a cena. A leitura feita por Williams (2012) para 
a exibição do sexo se une aos meios pelos quais as pessoas conhecem e 
iniciam vivências ligadas às relações sexuais. A experiência vicária do 
ver as imagens em movimento atua substituindo o real e participa como 
um processo de aprendizagem.

Com as ponderações anteriores em vista, conduzimos o olhar, de 
modo abrangente e sem a intenção de analisar minuciosamente cada 
vídeo, por PSE. Mas afinal, a produção volta-se para educação ou norma-
tização sexual? Talvez não seja possível precisar uma resposta para esse 
questionamento, haja vista que a série não se esgota ou se finda em si. Ao 
contrário, são estabelecidos diálogos com outras questões, movimentos 
e disputas sobre discussões que se atentam tanto para educação quanto 
para saúde sexual. Esses apontamentos se ligam às redes comunicacio-
nais que envolvem relacionamentos, saúde, educação, PSE e porno-
grafia, criando um caldo textual que propicia a emergência de textua-
lidades em um tecido constante; um entramar-se infindável por outras 
redes textuais e semioses infinitas. Entretanto, é válido ponderar que há 
gestos pedagogizantes explícitos e diretos que exercem normatizações e 
são marcados desde a vinheta, passando pela construção da narrativa, a 
marcação da educação em seu escopo até a encenação dos personagens. 
A narrativa prescritiva desenvolvida em todo o percurso da série inten-
sifica a pedagogização com vistas a tornar as práticas sexuais compre-
ensíveis ao englobar temáticas demarcadas pela plataforma como asso-
ciadas a desejos permitidos, prazeres socialmente demarcados e que se 
associam aos interesses mercadológicos do Pornhub. Novamente deve 
ser reiterado o fato de a série ser disponibilizada durante a pandemia de 
covid-19, momento em que o tráfego no site foi acentuado. Diante dessa 
combinação de elementos, situações e textualidades, em PSE, são esta-
belecidos modelos ou padrões de corpos, genitálias, desejos e formas de 
ter prazer para serem seguidos pelos espectadores. 
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