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EXPERIÊNCIAS DA VIDA EM REDE

“Televisão e narrativas digitais: práticas culturais e de consumo 
na contemporaneidade” aborda temas que vão da recepção das 
mídias aos processos produtivos. Num tempo em que as tecnologias 
expandem as possibilidades, refletir sobre representações, 
narrativas e consumo conectado torna-se emergente. O que os 
autores e as autoras problematizam nos trabalhos levam a uma 
tentativa de análise não somente com relação a configuração 
atual do que os artefatos tecnológicos podem proporcionar aos 
usuários, mas para os usos que os sujeitos fazem desses nas 
práticas cotidianas.

Neste sentido, no primeiro capítulo, Elisa Riffel Pacheco 
explora o universo fashion e a glamourização dos corpos nas 
passarelas. “Entre corpos elegantes:  o fascínio e o luxo de ser 
uma menina fantástica”, olha para o sonho de ser modelo, para 
o que se constitui, segundo a autora, o “Show das Passarelas” e, 
especialmente, para a forma como a mídia busca produzir estes 
padrões de “meninas fantásticas”.

No capítulo dois, “A formação do habitus estético televisual: 
prática de consumo na infância”, de Alexandre Silva dos Santos Filho, 
traz a perspectiva da infância e sua relação de recepção midiática, 
especificamente, a dos filmes de animação veiculados na televisão. A 
partir dos gêneros narrativos e da estética da repetição, o autor analisa 
as possibilidades dispostas pela comunicação televisual a respeito 
“das formas de pensar os tipos de narrativas seriadas”.

Fernanda Friedrich, em “As mulheres na sitcom brasileira:  
um levantamento sobre as protagonistas das séries de comédia da 
TV paga durante a última década”, analisa a representatividade da 
mulher nas telas. O objeto de estudo eleito neste trabalho foram 
as sitcons brasileiras do gênero comédia. A observação reflete 
sobre as mulheres como personagens principais a partir de quatro 
categorias: trabalho, relacionamento amoroso, amizade e outras 
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formas de participação não enquadradas nas primeiras três 
opções relacionadas.

“Narrar o outro no jornalismo e na ficção: apontamentos sobre 
a demarcação de alteridade no espaço televisivo”, de José Augusto 
Mendes Lobato, no capítulo quatro, aborda as estratégias de 
representação da alteridade nas narrativas televisivas brasileiras 
em dois objetos de estudos: a grande reportagem e a telenovela. 
O corpus inclui o programa Globo Repórter e quatro telenovelas – 
“Amor Eterno Amor”, “Além do Horizonte”, “Joia Rara” e “Salve Jorge”.

No capítulo cinco, Deborah Susane Sampaio Sousa e João 
Eudes Portela de Sousa, trazem o trabalho “Clientes em rede: uma 
análise dos efeitos barulhentos dos consumidores conectados”. A 
pesquisa explora a temática do conceito de marketing e analisa 
as novas relações de consumo frente a atual configuração da 
sociedade. São evidenciados os velhos formatos e suas adaptações 
diante das inéditas necessidades dos consumidores.

Estudando também as tecnologias e os produtos midiáticos, 
os autores Érico Marçal Ferreira e Patricia Bieging, no capítulo 
seis, apresentam a pesquisa “Narrativa digital: navegando pelo 
ciberespaço de Matrix”. O trabalho realiza um estudo de caso 
acerca da trilogia cinematográfica The Matrix, em que buscou-se 
analisar a importância das trajetórias e dos elementos de ligação 
que oferecem maior sentido entre estes produtos midiáticos e os 
filmes. Os autores apontam que a prática de se contar histórias vem 
se adaptando ao ambiente digital.

“Redes sociais e a cultura visual na formação online para 
voluntários da Copa do Mundo 2014”, das autoras Wilsa Maria Ramos 
e Rute Nogueira de Morais Bicalho, exploram como as mídias sociais 
mobilizaram e deram voz à opinião pública em relação aos gastos 
com a Copa do Mundo de 2014. Percebeu-se uma forte troca nas 
redes sociais e, principalmente, diferentes sentidos e significados 
sobre a questão do voluntariado no megaevento esportivo.
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O capítulo oito, “Laços afetivos a partir da recepção de história 
em quadrinhos hipermídia por pessoas surdas”, de Raul Inácio 
Busarello e Patricia Bieging, analisou a experiência estética de 
pessoas surdas com os personagens e com os acontecimentos 
dispostos em uma história em quadrinhos hipermídia, criada como 
objeto de aprendizagem acessível. O estudo trouxe a tona momentos 
de reflexão em que as experiências de vida foram essenciais na 
ressignificação dos conteúdos, tornando-os mais próximos. 

O livro é fechado com a reflexão de Victor Aquino sobre os 
contemporâneos modos de comunicação. Em “As cinco pragas 
da cultura tecnológica”, o autor  trata das relações do ser humano 
envolvido com as tecnologias. Alcance que acabou gerando uma 
certa cultura de interação, partilhamento e novas formas de opinião, 
participação e atividade social. São exploradas cinco “pragas”: 
proliferação da importunidade, presunção de solubilidade, compulsão 
de necessidade, ilusão de oportunidade e protelação do futuro.

Os trabalhos aqui publicados mostram a importância de 
se pesquisar o mundo online, mas em conexão com o mundo 
fora das variadas telas. As práticas de consumo dos conteúdos 
vão além de uma simples recepção e reação no universo virtual, 
representam, especialmente, o que somos e projetamos não 
somente nas redes, mas no cotidiano. É preciso considerar que o 
envolvimento dos sujeitos é transversal e extrapola o simples ato de 
um view, um like, um compartilhamento ou um comentário. Somos  
configurados por valores e ideais, por amigos e familiares, pelas 
relações em sociedade e, hoje, especialmente, pelas relações 
que estabelecemos nas redes. E, a partir destas, margens para 
negociações e mudanças estão em constante pauta na vida social. 
Para viver esta experiência é preciso deixar algumas lacunas para 
serem preenchidas com o aqui e o agora. 

Boa leitura!
Patricia Bieging, Raul Inácio Busarello e Victor Aquino



 Entre corpos 
elegantes1
Elisa Riffel Pacheco

o fascínio e o luxo 
de ser uma menina 
fantástica
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INTRODUÇÃO

O mundo está fashion? Vale tudo para ser uma verda-

deira top model em tempos contemporâneos? Se tais inda-

gações fossem feitas às candidatas do Menina Fantástica, 

talvez elas respondessem que seria impossível viver fora do 

luxo, da beleza e do glamour das passarelas. Isso porque 

“o grande sonho” delas se tornou ingressar numa carreira 

de modelo. Essas meninas adquirem tal sonho desde suas 

infâncias. Muitas, inclusive, aprendem a desfilar muito cedo, 

a partir de referências, regras de elegância e cuidados com 

o corpo que ganham reforço em várias instâncias culturais: 

família, escola, mídia, grupos de amigas, entre tantas outras. 

Atualmente, esse modismo de visibilidade 

efêmera recebe outro ritmo, frente aos novos espelhos 

contemporâneos1, as novas vitrines de hoje, uma vez 

que tal modismo ensaia-se e faz-se existir a partir de um 

padrão corporal cujo valor da beleza feminina é explorado e 

promovido a cada instante do cotidiano. A menina fantástica 

vem sendo, especialmente, aquela jovem de meios urbanos 

que sabe adotar as práticas de embelezamento para si, para 

1. Ao fazer uso deste termo, estou me referindo ao conceito de vitrine a ser funda-
mentado no capítulo designado como: As telas contemporâneas: uma moda vista em 
vitrine.
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ser vista e admirada como top que merece o seu lugar de 

destaque na sociedade: uma top que desfila para marcas 

consagradas e exibe a sua intimidade frente às câmeras, 

uma top que se constrói feminina, cujo corpo é um acessório2 

a ser mostrado em desfile, num espetáculo constante.

Para alcançar um status de luxo, onde o corpo se 

envaidece de uma visibilidade exponencial, é atribuído à 

mulher o dever de agradar e de ser bela a qualquer preço. 

Percebo, que para entrar nesse “Show das Passarelas”, 

pertencente a um mundo fashion, é preciso muito esforço 

para atingir um padrão de feminino que é “top”, “fantástico” e 

“Vogue”. Como o sonho de modelo se constitui? Como a mídia 

atua na produção de meninas “fantásticas”? É através desse 

ensaio, que discute meios e práticas implicadas na criação de 

sonhos de meninas de tentarem a carreira de modelo e serem 

top models, que se movimentam as minhas inquietações.

2. Em nossas sociedades, a parcela de manipulação simbólica amplia-se, o reser-
vatório de conhecimento e de serviços à disposição dos indivíduos estendeu-se 
desmesuradamente. A maleabilidade de si, a plasticidade do corpo, tornam-se lugares 
comuns. A anatomia não é mais um destino, mas um acessório da presença, uma 
matéria-prima a modelar, a redefinir, a submeter ao design do momento. Para muitos 
contemporâneos, o corpo tornou-se uma representação provisória, um gadget, um 
lugar ideal de encenação de “efeitos especiais”. (LE BRETON, 2003, p. 27-28).
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O CORPO FEMININO NA CULTURA 
CONTEMPORÂNEA

Ao discutir sobre essa “trajetória” do feminino, que 

investe em imagens e discursos com o intuito de embelezar 

a mulher, Martinez (2006, p. 7), analisa que:

[...] o corpo é o ponto de partida de onde a trajetória social do 
modelo se esboça. Ele fornece subsídios para que os agentes 
prevejam minimamente os caminhos a serem tomados na carreira 
de um modelo. E se eu digo “minimamente”, isso significa que 
sua classificação como modelo de moda ou comercial só adquire 
contornos a posteriori, de acordo com que os agentes atribuem 
ser as “respostas do mercado”. Há casos em que o biótipo do 
modelo é explicitamente de moda, mas os resultados positivos 
são conseguidos efetivamente na publicidade. O oposto também é 
verdadeiro: a top model Kate Moss tem apenas 1,68 cm de altura, 
considerada extremamente baixa para as passarelas.

Stuart Hall (1997) fala de uma “centralidade da cultura”. 

Contextualiza que no decorrer do século XX a cultura tem 

experimentado muitas transformações, entre elas, que: “[...] 

o domínio constituído pelas atividades, instituições e práticas 

expandiu-se para além do conhecido” (Hall, 1997, p. 2). Uma 

revolução tecnológica e de informação permitiu uma maior 

troca cultural onde a mídia fez expandir uma circulação de 

ideias, imagens vigentes na sociedade que anteriormente 

estavam concentradas na estreita visão social das elites. 

Assumindo um caráter mais democrático e popular, a partir 
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de uma escala e escopo mais globais, a cultura adquiriu uma 

nova compreensão de espaço/tempo, atravessando as fron-

teiras de um mundo multifacetado. Nesse bloco de mudanças 

na consciência popular, Hall (1997, p. 2), diz que “[...] as revo-

luções da cultura a nível global causam impacto sobre os 

modos de viver, sobre o sentido que as pessoas dão à vida, 

sobre suas aspirações para o futuro — sobre a cultura num 

sentido mais local”. O autor ainda afirma que tais mudanças 

provocam deslocamentos culturais e transformações na vida 

social e cotidiana. Dentre esses deslocamentos, estão as 

culturas femininas que vêm se configurando num palco de 

novas feminilidades. Se pensarmos no conceito de mulher 

hoje, nas relações e nos modos de vida, observaremos que 

eles estão encaixados sob outra perspectiva histórica. 

O papel social da moda, por exemplo, e a valorização 

de um dado padrão de beleza,  contribuíram para a invenção 

de uma cultura feminina das aparências. Por muito tempo, 

conforme nos diz Lipovetsky (2009, p. 143), “sob a égide da 

Alta Costura, impuseram-se uma mesma estética da graça, 

um mesmo imperativo da delicadeza, do que fica bem, do 

bem cuidado, uma mesma busca da ‘grande classe’ e do 
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charme feminino”. Referindo-se a uma moda de cem anos3, o 

autor considera que nesta época havia um interesse comum 

que fazia com que as mulheres encarnassem uma elegância 

de luxo. Assim, o chique e o refinado valorizavam uma femi-

nilidade preciosa e ideal.  Se, da metade do século XIX à 

década de 1960, por exemplo, as mulheres de um nicho 

aristocrático deveriam ser “recatadas”, entre seus tecidos, 

rendas e véus, que quase as escondia da sociedade, hoje 

elas se mostram reveladas, desinibidas de si. Isso, porque, 

com o fim das tendências imperativas, emergência de 

modas jovens e estilos mais versáteis, desencadeou-se um 

processo de desnudação do corpo que reduziu as coações 

rígidas do vestuário.

Mary Del Priore (2000, p. 32) defende que “[...] o 

luxo de tecidos e bordados era apanágio da aristocracia. 

Seus membros não podiam ser confundidos com os das 

camadas emergentes”. Nesse sentido, a autora relata que 

a roupa conferia marcas de poder. Lipovetsky (2009, p. 44) 

3. Tal é o fenômeno histórico a sublinhar aqui: a despeito dos progressos tecnológicos, 
de suas incessantes reviravoltas ou “revoluções” estilísticas, a moda não escapou 
àquilo que se pode muito bem chamar de uma estrutura de longa duração. Da metade 
do século XIX até a década de 1960, momento, com efeito, em que o sistema começa 
a fender-se e a readaptar-se parcialmente, a moda vai repousar sobre uma organi-
zação a tal ponto estável que é legítimo falar de uma moda de cem anos, primeira 
fase da história da moda moderna, seu momento heroico e sublime. (LIPOVETSKY, 
2009, p. 79).
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também relata que “a expansão social da moda não atingiu 

imediatamente as classes subalternas. Durante séculos, o 

vestuário respeitou globalmente a hierarquia das condi-

ções [...]”. Desse modo, quando me refiro ao termo “reca-

tadas”, pretendo colocar em foco um modelo feminino que 

se revestia de um domínio de uma Alta Costura em que o 

corpo não era visto nem admirado. A moda era legitimada 

pela afeição ao vestuário de luxo em que as convenções não 

permitiam a exaltação da expressão individual. Todavia, com 

as novas exigências de um individualismo moderno, que 

revelam a transparência de um “parecer jovem”, o impera-

tivo do vestuário se eclipsa, torna-se desqualificado. Nesse 

sentido, o que vemos hoje, é uma moda que zomba da 

própria moda e mulheres que não se “recatam” sob seus 

tecidos, mas que ousam em mostrar os seus decotes. Ao 

retratar o domínio da Alta Costura, Lipovetsky (2009, p. 139) 

destaca que:

A moda feminina só pôde libertar-se do domínio da Alta Costura em 
razão dos novos valores ligados às sociedades liberais na etapa da 
produção e do consumo de massa. O universo dos objetos, dos 
media, do lazer permitiu a emergência de uma cultura de massa 
hedonista e juvenil que está no coração do declínio final da moda 
suntuária. O impulso de uma cultura jovem no decorrer dos anos 
1950 e 1960 acelerou a difusão dos valores hedonistas, contri-
buiu para dar uma nova fisionomia à reivindicação individualista. 
Instalou-se uma cultura que exibe o não conformismo, que exalta 
valores de expressão individual, de descontração, de humor e de 
espontaneidade livre.
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Edna Maria Nóbrega Araújo e Joedna Reis de Meneses 

(2009), em seu artigo “História e artifícios da beleza feminina: 

a batalha contra o tempo”, mostram que os novos eventos 

emergentes do século XX trouxeram mudanças gerando 

outro conceito de beleza feminina que deu entrada à visibili-

dade do corpo. Lipovetsky (2009, p. 143) coloca que “o fim 

da moda de cem anos não coincide apenas com a queda 

da posição hegemônica da Alta Costura, mas também com 

o aparecimento de novos focos criativos e simultaneamente 

com a multiplicação e descoordenação dos critérios de 

moda”. Araújo e Meneses (2009) afirmam que os cuidados 

e os investimentos no corpo iniciaram-se com a inversão de 

modelos e comportamentos. As autoras defendem que:

A industrialização, o crescimento das cidades, a ampliação dos 
espaços de lazer, as mudanças de costumes e comportamentos, 
levaram a mulher a investir mais no corpo. Enquanto os excessos 
de roupas e o uso do espartilho passavam a ser condenados pelos 
médicos, as mulheres começaram a dar uma maior visibilidade 
ao corpo, quer seja com a diminuição do tamanho dos vestidos, 
do aprofundamento dos decotes ou do uso das roupas de banho. 
Ao mesmo tempo em que o corpo ganhava evidência, ganhava 
também mais atenção e certos cuidados, que até então eram dire-
cionados para a face. Nesse sentido, a insistente preocupação 
das mulheres em busca da beleza tem uma história, assim como 
as formas de conceber e produzir o embelezamento, também. 
(ARAÚJO; MENESES, 2009, p. 3).

É pensando sobre essa cultura material de nossas 

vidas cotidianas que direciono meu olhar para uma 
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sociedade que dá sentido e torna corriqueiro um modo/

estilo de viver o feminino que celebra o “fantástico”. Esse 

termo acompanha um desejo de embelezar-se que põe em 

cena uma mulher que deve ser constantemente admirada 

em seus traços e contornos. Uma “diva efêmera” que se 

afasta do comum e entra no desejo de um concurso de 

beleza para “vestir” a imagem de uma “Menina Fantástica”. 

Ser “fantástica” é permitir-se viver nesse grande “show da 

vida” em que vivemos hoje. Esse é o slogan do Programa de 

Televisão – Fantástico – espetacularizar a vida.

Nesse sentido, por que não espetacularizar a beleza, 

através de um reality, cujo objetivo é descobrir a mais nova 

top model brasileira? Tenho observado como essa cultura 

por uma beleza efêmera e de luxo tem atravessado o interior 

da vida íntima cotidiana. Nas ruas e ambientes domésticos, 

mulheres e meninas são interpeladas pela necessidade 

de estarem belas para si e para os outros. Ao falar da 

importância de ser bela da cabeça aos pés, em todas 

as horas do dia e em todas as idades, Sant´Anna (2001, 

p. 66) diz que “a vontade de ser mulher livre rima com o 

dever de ser fotogênica para os outros e para si mesma, em 

todas as circunstâncias”. Frente às telas contemporâneas, 

cresce a exposição do corpo feminino que não é apenas 

um corpo, mas efeito das linguagens e dos significados 
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culturais que nele são inscritos e incorporados. Em diversas 

épocas, aos nossos olhos, o corpo passa por espetaculares 

transformações e distintas metamorfoses. Se até meados 

dos anos 50 era comum encontrar um tipo de corpo feminino 

delineado sobre pernas juntas, vestidos compridos e ventres 

compactos sob “cinturitas”4 modeladoras, conforme nos 

informa Sant´Anna (2001) hoje se permite uma maior 

liberação corporal. Ao falar de partes do corpo, até então, 

pouco exploradas, Sant´Anna (2001, p. 66) argumenta que:

[...] numa época de substituição do lânguido glamour pelo picante 
sex-appeal, as aparências bronzeadas, lépidas e risonhas terão 
pressa em anunciar o quanto a descontração, a intimidade e a 
sedução devem, doravante, ser os ingredientes básicos da felici-
dade. As novas sereias de Hollywood vão amar o sol, o mar, e as 
piscinas e em breve descobrirão a minissaia e o biquíni. Por conse-
guinte, será preciso tornar sensual e belo até mesmo o dedão do 
pé ou uma careta, será necessário descobrir as singularidades do 
umbigo e expor partes do corpo até então pouco captadas pela 
câmera fotográfica.

4. A jornalista Danielle Barg, do site – http://beleza.terra.com.br – explica que esse 
termo “cinturita” usado por Denise Sant´Anna (2001, p. 65) faz referência às cintas 
modeladoras. Na antiguidade, as mulheres já sofriam para se apertar dentro de justís-
simos espartilhos. O objetivo era manter uma cinturinha fina, fazendo contraste com 
um largo quadril e seios fartos. Os padrões de beleza mudaram, mas nem tanto:as 
cinturas finas ainda fazem um baita sucesso entre as mulheres e entre os homens, que 
geralmente não resistem a curvas bem delineadas. Um costume antigo que ainda é 
mantido por algumas mulheres nos dias atuais é lançar mão das cintas modeladoras. 
Algumas usam apenas para esconder os pneuzinhos a mais quando o traje é justo e 
exige uma silhueta esguia. (BARG. Disponível em: http://beleza.terra.com.br/em-bus-
ca-da-cintura-perfeita-saiba-mais-sobre-cintas-modeladoras,6a68489e53e27310Vgn-
CLD100000bbcceb0aRCRD.html.

http://beleza.terra.com.br
http://beleza.terra.com.br/em-busca-da-cintura-perfeita-saiba-mais-sobre-cintas-modeladoras,6a68489e53e27310VgnCLD100000bbcceb0aRCRD.html
http://beleza.terra.com.br/em-busca-da-cintura-perfeita-saiba-mais-sobre-cintas-modeladoras,6a68489e53e27310VgnCLD100000bbcceb0aRCRD.html
http://beleza.terra.com.br/em-busca-da-cintura-perfeita-saiba-mais-sobre-cintas-modeladoras,6a68489e53e27310VgnCLD100000bbcceb0aRCRD.html
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As mulheres desfilam de minissaia, biquíni e maiô, dora-

vante ingredientes de sedução e descontração. Lipovetsky 

(2009, p. 88) acrescenta que “[...] mesmo pouco difundida, a 

prática do golfe, do tênis, da bicicleta, dos banhos de mar, do 

alpinismo, das excursões, da caça, dos esportes de inverno, 

da direção automobilística permitiu modificar, de início lenta-

mente, muito mais depressa após a Grande Guerra, o ar 

dos trajes femininos”. O autor complementa dizendo que no 

começo dos anos 20, a Alta Costura lançou-se nesse espaço 

em que, portanto, ser chique era sinônimo de uma moda 

sportwear. Aos poucos, a exibição das pernas, dos braços, 

das costas, da barriga, fez-se legítima.

Como nos aponta ainda Lipovetsky (2009), a prática 

da bicicleta fez surgir o short de verão, assim como “os 

banhos de mar impulsionaram, no começo do século XX a 

inovação de maiôs sem mangas, com decote redondo” (p. 

88). Já o biquíni tem sua aparição no final dos anos 40. Ao 

falar-nos de um direito à publicidade que absorve o direito à 

privacidade, Sant´Anna (2001, p. 66) destaca que:

[...] numa época em que “videoclipes, publicidade e consumo” 
formam o vitaminado ingerido por milhões de jovens, o que porven-
tura permanece refratário ao “direito de exposição”, ao “direito de 
virar publicidade” e “imagem de marca” carece de sentido. “Ser 
fotogênico ou não ser”, eis o lema dessa demanda por exposição 
do corpo. Como se não fosse desejável relegar nenhuma zona 
física à sombra. Esta tendência ganhou uma amplitude impressio-
nante durante as duas últimas décadas.
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Assim, há uma produção cultural que nos inspira um 

caminho, um percurso para ensaiarmos nossas feminilidades 

que hoje, de certa forma, se fazem contemporâneas a partir 

dessa demanda de exposição do corpo na publicidade.

O EMBELEZAMENTO FEMININO E SUAS 
PRÁTICAS DE CONSUMO

Como as meninas de hoje tornam-se fantásticas a 

partir dos vestígios nelas exibidos? Desfilar de salto alto, 

com uma maquiagem natural e um vestuário à moda praia, 

que deslumbre as curvas e os cuidados com o corpo, são 

alguns dos requisitos para se fazer sucesso nas passarelas 

dos concursos de beleza. Todavia, é dado também como 

exigência possuir uma estética fashion que dê passagem 

a modelos perseguidos e exigidos pela moda. Sant´Anna 

(2001, p. 108), ao basear-se numa noção de estética cari-

catural, afirma que “ser bela é aproximar-se de um ideal, 

sempre determinado de modo universal, distinto do que é 

cada corpo, enquanto este, por sua vez, é considerado um 

ente particular e local”. Num espetáculo de moda, a beleza 

não é o único centro a contemplar-se e a exibir-se. É preciso 

seguir um estilo, um padrão que é visto como tendência 
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no mercado. Ao falar de uma sociedade de consumo, que 

possibilita a construção de uma imagem ideal, Danilo Silva 

Barato (2009, p. 105) declara que:

[...] os padrões estéticos ditados pelo mundo fashion vão além da 
prescrição do que vestir, interferindo na construção social do corpo. 
Tais padrões, tornando-se pontos de referência, lançam o homem 
numa procura desenfreada de “espelhos externos”, fetiches de 
uma sociedade de consumo, que possibilitam a construção de uma 
imagem ideal. Assim, o homem ocidental rende-se a estilos muitas 
vezes impostos, sendo seduzido pela mídia a “comprar” modelos 
físicos, distantes da sua realidade.

Stuart Hall (1997, p. 6) fala-nos que “[...] a cultura não 

é uma opção soft. Não pode mais ser estudada como uma 

variável sem importância, secundária ou dependente em 

relação ao que faz o mundo mover-se; tem de ser vista como 

algo fundamental, constitutivo, determinando tanto a forma 

como o caráter deste movimento, bem como sua vida inte-

rior”. É nesse interior de um universo fashion que esse corpo 

faz-se feminino. Uma feminilidade que está de passagem 

para uma cultura de luxo, de embelezamento, cujo status 

está nas passarelas, nas revistas e na carreira de modelo. 

Há um modo de viver a moda que se concentra no pólo femi-

nino. Lipovetsky (2009, p. 160) fala que “a continuidade pela 

qual a moda feminina se inscreve é ainda mais manifesta 

se se consideram a maquiagem e os cuidados de beleza”. 

Para o autor, o sucesso crescente dos produtos cosméticos, 
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das técnicas e regimes de emagrecimento torna a paixão de 

ser bela algo a ser demasiadamente partilhado. Esse movi-

mento faz a moda encontrar seu lugar de eleição no feminino 

e o corpo passa por esse circuito de exaltação da beleza 

feminina, onde o trabalho de modelo ocupa papel central  na 

celebração, festa das aparências. 

Cotidianamente, um grande público feminino vem 

sendo interpelado pelos chamados das mais variadas 

produções midiáticas, que fazem menção às promessas de 

beleza como garantia para se obter uma fisionomia fashion, 

exuberante, atraente e sedutora. As meninas “fantásticas” ao 

darem visibilidade ao seu cotidiano, na televisão, mostraram 

ter transformado as suas vidas num verdadeiro evento de 

produção e consumo ligados à beleza. Nesse contexto, atua 

uma política de mercado articulada aos meios de publici-

dade, dando formas e ritmos para se produzir e constituir 

práticas conectadas ao feminino. Para Fontes (2009, p. 77):

O espaço privilegiado para a análise do corpo canônico é a cena 
midiática, incluindo o discurso da televisão, dos meios de comuni-
cação de um modo geral e especialmente da publicidade, sobre-
tudo aquela voltada para o gênero feminino, comumente ancorada 
na valorização da beleza, da juventude, da sensualidade e da boa 
forma física [...].

A globalização possibilita um maior acesso e 

compartilhamento das tecnologias, intervenções, massagens, 
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depilações, cirurgias para a regulação e o controle da estética 

do corpo. Dessa forma, podemos considerar que as mulheres 

são educadas para se mostrarem belas e arrumadas. Elas 

aprendem com essa cultura a permanecerem conectadas a 

essas feminilidades, configuradas e certificadas por diversos 

textos e narrativas que circulam no cotidiano e na mídia. 

Assim, elas se constituem através de um corpo, de um 

manequim, que é visualizado na televisão, nos cinemas, nas 

revistas, nos jornais, um corpo que é “cutucado” inclusive 

nas redes sociais. As propagandas chamam à atenção 

para se perder “uns quilinhos a mais” e destacam produtos 

que prometem um embelezamento quase que infinito. Para 

Couto (2009, p. 53), “a exploração comercial do corpo 

é um novo modo de inserção no contexto da economia 

globalizada”. Tudo faz menção a uma ética, que atravessa o 

feminino, através de uma estética que prioriza uma genética 

loira, magra, bela. Essa moda “veste” e produz o charme da 

mulher contemporânea. 

Nessa exposição e proliferação de imagens, as 

mulheres, desde cedo, vão adquirindo comportamentos, 

modos de cuidar e ver a si implicados na constituição de 

uma feminilidade realçada na mídia cujas verdades inspiram 

a querer pertencer a um modelo que ensina a ser mulher-

-bonita e feminina a semelhança das artistas ou top models. 
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Dessa forma, podemos pensar que vem sendo produzido 

um feminino para ser desfilado nos concursos de beleza. 

E a televisão abarca múltiplas linguagens que carregam 

verdades e nos trazem “receitas” de como adquirir ou 

manter um corpo bem cuidado. Muitas são as celebridades 

que promovem esses recados, nos emitindo os “verdadeiros 

segredos” para alcançarmos uma medida certa que nos 

encaixe nos conceitos de beleza, saúde, bem estar e alimen-

tação anunciados por diversas instâncias sociais e culturais. 

A televisão pode ser considerada como um cenário comu-

nicativo, cujas imagens e verdades veiculadas ultrapassam 

territórios, estando-se fortemente implicadas na constituição 

de identidades. Estamos conectados a uma série de arte-

fatos culturais que nos convidam a transferir para o nosso 

cotidiano o sonho de possuir as medidas de uma modelo.

Uma rede de verdades e técnicas vão sendo inventadas 

para manter e vender certa estética de um corpo: jovem, belo, 

magro, branco. Parece que não há problemas para tal aqui-

sição, se a genética não contribuir, a publicidade difundida na 

mídia indica uma infinidade de possibilidades e “receitas” a 

serem consumidas para se atingir o sonho e a felicidade de 

um corpo idealizado. Para Figueira (2012, p. 126):

Enfim, não são poucas as estratégias e os discursos elaborados e 
divulgados em nome do culto ao corpo dirigindo-se, por exemplo, 
à valorização da eterna juventude, à associação da saúde com 
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a beleza e desta com a felicidade. Ter um corpo perfeito, traba-
lhado, esculpido à imagem e semelhança do desejo de cada um/
uma é uma tendência que vem se firmando, fazendo parecer serem 
normais, inerentes, essenciais, portanto, “naturais” do viver a iden-
tidade contemporânea.

Parece que para se encaixar e estar à frente no 

universo fashion de “estéticas de passagem” (Sant`Anna, 

2001), as mulheres se submetem e consomem qualquer 

tipo de procedimento cuja promessa de transformações 

encontram-se principalmente na mídia. Para Stuart Hall 

(1997, p. 16), “hoje, a mídia sustenta os circuitos globais de 

trocas econômicas dos quais depende todo o movimento 

mundial de informação, conhecimento, capital, investimento, 

produção de bens, comércio de matéria prima e marketing 

de produtos e ideias”. Este corpo, que cada vez mais, ganha 

ênfase e espaço na mídia, está sendo constituído por uma 

dada cultura, produção do feminino.

A mídia feminina vem intensificando os cuidados que 

cada menina ou mulher deve ter com a beleza e a elegância. 

A cultura midiática de massa reforça o poder das mulheres 

sobre sua aparência física. Valoriza-se cada vez mais, a 

individualidade e a personalidade. Agora, a beleza torna-se 

livre, qualquer mulher pode dedicar-se para a autoconstrução 

de si. Os cânones estéticos ocidentais movimentam a 

homogeneização da beleza. Qualquer menina pode fazer-se 
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“fantástica” se seguir os caminhos do embelezamento. 

Cria-se uma “paixonite de massa”, que está no coração 

do consumo cultural. Está ao alcance de qualquer menina, 

por exemplo, seguir os passos da Gisele Bündchen, um 

ícone, uma referência no mundo da moda. Segundo 

Lipovetsky (2009, p. 249), “a beleza, a personalidade é o 

imperativo soberano da estrela. Esta brilha e conquista o 

público essencialmente pelo tipo de homem ou de mulher 

que consegue impor na tela”. Frente às telas midiáticas, 

mulheres ditas comuns, podem transformar-se em divas, 

conquistando a sedução enfeitiçadora de muitas “estrelas” 

do cinema ou da televisão. Um maquiador russo, chamado 

Vadim Andrey, pensando em ressaltar a qualidade de 

mulheres comuns, escondendo seus possíveis defeitos, as 

transforma em verdadeiras beldades dignas de Hollywood. 

As metamorfoses de beleza são feitas através de 

maquiagens. Segundo uma reportagem do site Yahoo5, 

“o maquiador é considerado um guru da beleza e já parti-

cipou de diversos programas de televisão”. Os veículos de 

comunicação afirmam que seu talento é quase que mila-

groso. Em uma entrevista concedida ao jornal inglês Daily 

Mail, o maquiador de 28 anos afirma: “Eu quero ajudar 

5. https://br.mulher.yahoo.com/fotos/maquiador-transforma-mulheres-comuns-em-bel-
dades-slideshow/07-photo-1138889905.html

https://br.mulher.yahoo.com/fotos/maquiador-transforma-mulheres-comuns-em-beldades-slideshow/07-photo-1138889905.html
https://br.mulher.yahoo.com/fotos/maquiador-transforma-mulheres-comuns-em-beldades-slideshow/07-photo-1138889905.html
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todas a enxergarem a sua própria beleza”. As mulheres que 

passaram por suas mãos sofreram transformações radicais 

e ficaram com “cara de modelo”. E diariamente, estamos 

sendo convidados por uma cultura à moda mídia para reve-

larmos a nossa própria beleza.

O BRILHO EFÊMERO DE UM 
CORPO-ESPETÁCULO NA CULTURA 
CONTEMPORÂNEA

Constantemente, surge um novo produto, uma nova 

fórmula ou segredo que corresponde ao cuidado do e com 

o corpo. Ao falar dos novos meios de difusão audiovisual, 

Lipovetsky (2009, p. 238), afirma que:

A cultura de massa é ainda mais representativa do processo de 
moda do que a própria fashion. Toda a cultura mass-midiática 
tornou-se uma formidável máquina comandada pela lei da reno-
vação acelerada, do sucesso efêmero, da sedução, da diferença 
marginal. A uma indústria cultural que se organiza sob o princípio 
soberano da novidade corresponde um consumo excepcional-
mente instável; mais que em toda parte reina aí a inconstância e a 
imprevisibilidade dos gostos [...].

Os percursos do corpo na cultura contemporânea 

fazem-nos reféns de certas imagens, direcionando-nos 

à disposição de limites estéticos promovidos, segundo 
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Fabiana Jordão Martinez (2006, p.  2), “por parte dos 

discursos médicos, do cinema, da moda, da publicidade 

e dos demais veículos em massa direcionados ao público 

feminino”. Esta autora tem uma tese intitulada “De menina a 

modelo, entre modelo e menina : gênero, imagens e expe-

riência”, publicada em 2009 pela Universidade Estadual de 

Campinas. Defende que a partir de uma política de estilo, 

um arranjo conjuntural permitiu o nascimento de uma indús-

tria de modelos que envolveu entre outros aspectos, um 

corpo feminino ideal, sendo que este veio a se tornar público 

perante a emergência de uma cultura da feminilidade. 

Essa cultura, não mais transmitida de mãe para filha, 

mas incrementada no consumo, passou a ser veiculada 

pelas revistas femininas e de moda que se tornaram mais 

acessíveis através dos meios de comunicação de massa. 

Com a moda e a publicidade caminhando juntas, a refe-

rência de um corpo idealizado, padrão, adquiriu uma maior 

repercussão entre muitas meninas. Afinal, não são elas, as 

leitoras, os objetos de preferência?

O fato de usar como referência do corpo canônico o corpo femi-
nino idealizado presente na cultura de massa, ao invés do corpo 
masculino ou do corpo infantil/adolescente, deve-se à adoção de 
uma perspectiva apriorística de que as mulheres situam-se em um 
locus potencializado de vulnerabilidade diante das mensagens 
publicitárias. No que se refere às estratégias discursivas sobre o 
corpo nos meios de comunicação de massa, são justamente as 
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mulheres, sobretudo as jovens e urbanas, os objetos preferenciais 
(FONTES, 2009, p. 75).

Para Le Breton (2012, p. 18) “o corpo parece evidente, 

mas, definitivamente, nada é mais inapreensível. Ele nunca é 

um dado indiscutível, mas o efeito de uma construção social 

e cultural”. Mulheres jovens e urbanas desfilam seus corpos 

sob esses efeitos culturais de um imperativo contempo-

râneo. Se num dado momento histórico o corpo era demoni-

zado, escondido, fonte de vergonha e pecado, hoje ele vive 

uma forte idolatria em que a realização pessoal está situada 

num primeiro plano. Nesse caso, o que está em jogo são 

as aspirações do indivíduo, a fruição de sua personalidade 

íntima ancorada aos valores e à liberdade dos costumes de 

uma vida cotidiana. Para Fontes (2009, p. 76) “[...] o corpo 

canônico se torna um mero simulacro espetacular do que 

seria o corpo ideal”. Com isto, a autora quer dizer que o 

corpo ensaia para si o que está em movimento hoje. Se na 

cultura, por exemplo, abrem-se espaços para festejar um 

corpo fashion, espetacularizado por uma modelo/mane-

quim, de certa forma, está se encorajando uma nova forma 

de sociabilidade feminina em que está em locus um corpo 

que é visto como ideal. 

A partir desta plataforma cultural, sonhar em ser 

modelo seria cultuar para si todos os acessórios, adereços, 
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valores e fantasias pertencentes a esse universo. Assim, 

esse corpo torna-se representado de suas paixões, suas 

mutações globais e efêmeras. Ao abordar as representações 

do corpo na cultura, Malu Fontes (2009, p. 81) destaca que:

Pode-se dizer que, de modo panorâmico, ao longo do século XX o 
corpo passa por três estatutos culturais básicos: o corpo represen-
tado, visto e descrito pelo olhar do outro, da igreja, do estado, do 
artista; o corpo representante, um corpo ativo, autônomo quanto 
às suas práticas, consciente do seu poder político e revolucionário, 
porta-voz do discurso de uma geração, contestador, sujeito desse 
próprio discurso e agente propositor e defensor de reformas que 
vão da sexualidade à política. Finalmente temos o corpo apresen-
tador de si mesmo, aparentemente a serviço de uma cultura que 
se pauta pelo efêmero e pelo imediato, caracterizado como porta-
-voz de forma e não de conteúdos. Trata-se do corpo reconstruído 
à base de cirurgias plásticas e implantes de substâncias químicas 
que busca incessantemente apagar da pele as marcas biológicas 
do tempo, ao mesmo tempo inscrever na forma física os sinais da 
corpolatria. Este corpo é, em si mesmo, o próprio espetáculo.

É este corpo-espetáculo que ganha visibilidade no 

universo fashion. Já que a moda vive recriando medidas, 

modos de vestir e figurinos que se fazem constantemente 

visíveis na passarela. O corpo é um acessório deste desfile, 

e a modelo a personagem que encena as transformações e 

flutuações da moda. Fabiana Jordão Martinez (2006, p. 8) 

explica que “[...] para acompanhar este processo, o campo 

da moda tem reelaborado continuamente os significados de 

seus cânones e da posição de seus agentes, de modo a 

continuar alimentando e reproduzindo a crença de que é um 
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sistema de status, transformando os significados culturais 

implicados em determinados bens e marcas”. Para Couto 

(2009), um discurso amplamente divulgado hoje é que o 

corpo precisa ser glamourizado. O autor explica que:

[...] num passado recente, muitos acreditavam que esse processo 
de espetacularização corporal era próprio da moda e da publici-
dade. Tratava-se de um modo peculiar de produzir e incrementar 
a aparência. No presente, sabe-se que a produção do corpo não 
se limita à superfície da pele. É no interior do corpo que ela se 
concentra e acontece graças aos avanços da robótica e da biotec-
nologia, que oferecem novas esperanças, concretizam desejos e 
anunciam outras conquistas irresistíveis (p. 46).

Seguindo tal pensamento, o corpo apresenta-se 

como a própria marca, um produto de exibição de si mesmo. 

Ao falar de uma indústria de modelos, Martinez (2006, p. 

7) enfatiza que “[...] assim como no mundo das “coisas”, 

a indústria de modelos está sujeita a demandas diversas, 

tendências e linguagens estéticas que mudam continu-

amente”. Ressalta ainda, que uma modelo deve aprender 

a vender-se como produto no mercado, não descartando, 

contudo, a avaliação de seus agentes. Como nos afirma 

Couto (2009), para tornar-se progressivamente espetacular, 

o corpo precisa entrar na corrida por uma trajetória/estética 

mutante. Para tanto, é necessário saber pavonear-se, o que 

significa saber se exibir, se mostrar, garantir o aparecimento 

das plumas, da leveza, da beleza, de um corpo disciplinado 
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que está imerso num desfile de efeitos e práticas, regidos 

por uma didática que também ensaia uma corporeidade de 

uma menina fantástica. É através desse pavoneamento de 

si, que se faz a construção do corpo/produto para atingir 

uma dada trajetória social.  Assim, esse corpo apresentador 

de si mesmo, transformado em espetáculo, tem seus signi-

ficados compartilhados nos dias de hoje por um individua-

lismo contemporâneo. 

Nos tempos atuais, é preciso reconhecer os pedidos 

do indivíduo. Conforme esse viés, se para ser modelo é uma 

regra, um atributo, saber embelezar-se, é preciso tornar-se 

“livre” e apta  a cuidar de si. Todavia, o autor salienta que 

embora haja um acesso a uma autonomia “real”, isto não 

significa dizer que se está totalmente liberto das tradições ou 

que exista um mundo ideal, sem conflitos e dominações. Le 

Breton (2012, p. 127) pergunta “quais são as representações 

atuais do corpo nas sociedades ocidentais? Segundo o autor, 

desde o fim dos anos 60, um processo de individuação marca 

as sociedades ocidentais e faz surgir um novo imaginário de 

corpo. Nessa estrutura social, “[...] o individualismo inventa o 

corpo e o indivíduo ao mesmo tempo [...]” (Le Breton, 2012, 

p. 242). Persiste um dualismo contemporâneo, em que o 

corpo, segundo ele (2012, 241), está sobre “os dois pratos 

da balança”, ora desprezado pela tecnociência, ora mimado 
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por uma sociedade de consumo. Dentro desta lógica do 

individualismo, Charles (2004, p. 21) traz o exemplo da 

prática da alimentação para fazer compreender o paradoxo 

em que vivemos na contemporaneidade. Segundo o autor:

[...] a essência do individualismo é mesmo o paradoxo. Ante a 
desestruturação dos controles sociais, os indivíduos, em contexto 
pós-disciplinar, têm a opção de assumir responsabilidade ou não, 
de auto controlar-se ou deixar-se levar. A alimentação é o melhor 
exemplo. Uma vez que desaparecem nesse âmbito as obriga-
ções sociais, e particularmente as religiosas (jejum, quaresma 
etc.), observam-se tanto comportamentos individuais respon-
sáveis (monitoramento do peso, busca de informação sobre a 
saúde, ginástica) que às vezes beiram o patológico pelo excesso 
de controle (condutas anoréxicas) quanto atitudes completamente 
irresponsáveis que favorecem a bulimia e a desestruturação dos 
ritmos alimentares. Nossa sociedade da magreza e da dieta é 
também a do sobrepeso e da obesidade.

Nesse sentido, embora seja importante dar passagem 

à realização pessoal, esta se encontra relacionada a uma 

valorização da autonomia e a um aumento da indepen-

dência, presos às regras do embelezamento da modelo 

fashion. Assim, conforme nos diz Le Breton (2012), embora 

os laços entre os atores estejam mais “frouxos”, eles não 

escapam das etiquetas corporais. Desse modo, para 

realizar o sonho de ser eleita a mais nova top model brasi-

leira ? objetivo das Meninas Fantásticas ? é preciso tornar-se 

adepta e apta a um conjunto de técnicas e investimentos. 

É preciso construir uma corporeidade cultural agente de si 
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mesma. Ser uma modelo por esse viés é ter iniciativa sobre 

o próprio corpo. Para Fontes (2009, p. 81) “[...] surge um 

indivíduo encantado em profusão consigo mesmo, com o 

brilho efêmero das tendências da moda, com o volume dos 

músculos e o vigor físico-corporal potencializado pela mara-

tona de sessões de aeróbicas, pela alimentação saudável ou 

mesmo pela ingestão de suplementos químico-alimentares”. 

É através desse brilho efêmero das tendências da moda que 

as “fadas madrinhas” ensinam os caminhos para as passa-

relas, cabendo a cada menina seguir tais dicas e aconselha-

mentos para reformular ou criar um corpo canônico fashion 

que está publicizado na mídia. Fontes (2009, p.  83) refere 

que “o corpo canônico é, então, o corpo resultante da soma 

desses diferentes  tipos de investimentos, um corpo cons-

truído ou alterado mediante práticas, métodos e artifícios, 

que emergiram ou foram aperfeiçoados ao longo de todo o 

século XX e que têm na mídia o mais poderoso instrumento 

de divulgação e disseminação”. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES: 
OS BASTIDORES DE UM CORPO FEMININO 
IDEAL

Ao falar-nos como é inscrita a trajetória social de um 

aspirante a carreira de modelo no campo da moda, Martinez 

(2006, p. 8) aponta-nos que:

[...] a sua avaliação é feita como se ele fosse uma tela em branco 
onde serão inscritas as marcas do consumo: busca-se primeiro 
“compreender o seu biótipo”, o que envolve além de seu tipo físico, 
a idade, sexo, sua composição gestual e postural. Isso permitirá 
em um primeiro momento formular de que maneira a sua trajetória 
social será inscrita no campo, ou seja, quais os personagens que 
ele poderá permitir representar e quais serão as estratégias usadas 
para inseri-lo no mercado.

A menina fantástica é uma mulher “livre” para criar e 

ousar em suas performatividades, mas, simultaneamente, 

sua personalidade faz parte de uma produção que rima 

com o dever de ser bela e fotogênica. Segundo Sant´Anna 

(2001, p. 66), “[...] as fotografias publicitárias não deixam de 

mostrar partes do corpo cada vez mais íntimas, devidamente 

depiladas, tratadas, embelezadas. A vontade de ser mulher 

livre rima com o dever de ser fotogênica para os outros e 

para si mesma, em todas as circunstâncias”. 
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Como  a um só tempo, a modelo mostra-se nos basti-

dores da vida social como produto e objeto de compra e 

venda, configura-se a metáfora de um corpo-moeda que 

busca um ideal de beleza. Um produto que deve mostrar o 

gingado da mulher brasileira e ao mesmo tempo o simulacro 

do brilho de uma top internacional. Um fetiche, um objeto 

de consumo, que vende a ideia de um corpo feminino ideal 

que se constrói fashion e circula como uma mercadoria repe-

tida na mídia. Martinez (2006, p.  8), entendendo o corpo de 

uma modelo como vendedor e embalagem de si, refere-se 

ao seu aprendizado, por intermédio de “[...] uma série de 

estratégias que consistem em um jogo entre a adequação a 

um conjunto de regras e prescrições éticas específicas e o 

‘amealhamento’6 de algo que o diferencie”.

A menina fantástica deve apresentar-se natural, com 

pouca maquiagem, roupas simples e cabelos soltos ao 

vento. Contudo, para se adaptar aos padrões midiáticos, 

ela atende às solicitações contemporâneas e modifica seu 

comportamento e aparência. O culto ao corpo torna-se um 

viés para perseguir essa corporeidade ideal. Em sua obra 

“Corpo a corpo com a mulher”, Mary Del Priore (2000) retrata 

as marcas do século XXI nos corpos femininos. A autora 

6. Vem do verbo amealhar e significa untar alguma coisa; acumular; reunir; arrebanhar. 
Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/amealhar/. Acesso em 28. ago de 2014.

http://www.dicionarioinformal.com.br/amealhar/
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observa que, diferentes das nossas avós que almejavam 

salvar suas almas, nós hoje estamos preocupadas em 

salvar o nosso próprio corpo, frente à balança e ao espelho 

de juízes de nossa época. Ao fazer cintilar a ideia de que a 

história da mulher passa pela história de seu corpo, a autora 

(2000, p. 14) afirma que “[...] em nossos dias, a identidade 

do corpo feminino corresponde ao equilíbrio entre a tríade 

beleza-saúde-juventude. As mulheres cada vez mais são 

empurradas a identificar a beleza de seus corpos com juven-

tude, a juventude com a saúde”. Nesse contexto, falar do 

corpo de uma modelo é também falar dessa tríade, uma vez 

que a produção de uma manequim não escapa da história 

das transformações do corpo feminino. Assim, ao falar do 

corpo como um produto social, cultural e histórico, bem 

como de seus usos, normas e funções na sociedade, ela 

(2000, p. 11) aponta que:

No decorrer do século XX  a mulher se despiu. O nu, na mídia, 
nas televisões, nas revistas e nas praias, incentivou o corpo a 
desvelar-se em público, banalizando-se sexualmente. A solução foi 
cobri-lo de cremes, vitaminas, silicones e colágenos. A pele toni-
ficada, alisada, limpa, apresenta-se idealmente como uma nova 
forma de vestimenta, que não enruga nem “amassa” jamais. Uma 
estética esportiva votada ao culto do corpo, fonte inesgotável de 
ansiedade e frustração, levou a melhor sobre a sensualidade e 
imaginária e simbólica. Diferentemente de nossas avós, não nos 
preocupamos mais em salvar nossas almas, mas em salvar nossos 
corpos da desgraça da rejeição social. Nosso tormento não é o 
fogo do inferno, mas a balança e o espelho. “Liberar-se”, contraria-
mente ao que queriam as feministas, tornou-se sinônimo de lutar, 
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centímetro por centímetro, contra a decrepitude fatal. Decrepitude, 
agora, culpada, pois o prestígio exagerado da juventude tornou a 
velhice vergonhosa.

Um corpo nu, desprovido da ordem de uma alta-

-costura possibilitou conforme nos diz Martinez (2006, p. 2) 

“[...] a extinção da moda vitoriana de roupas ostensivas e 

não funcionais e, em seu lugar, o estabelecimento de uma 

moda adaptável e atenta aos contextos urbanos, aos novos 

espaços de convivência e às aspirações femininas, bem 

como aos novos discursos sobre o corpo feminino”. Com 

isso, as roupas alcançaram uma extensa e expressiva diver-

sificação, e como resultado, começaram a surgir diversos 

tipos de roupas voltadas para o trabalho, passeio, esporte, 

banho, lazer e intimidade. A partir dessa nova lógica de moda, 

os desfiles vieram a se popularizar. Para Martinez (2006, p. 

2) “eles deixam de ser exibições reservadas à privilegiada e 

aristocrática clientela das maisons parisienses, e se tornam 

espetáculos em feiras e lojas de departamentos na Europa 

e nos EUA como atrativos à clientela”. Desse modo, não há 

como não relacionar a crescente indústria de modelos às 

mudanças ocorridas na sociedade, nos hábitos cotidianos e 

de consumo, na moda e na publicidade.
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INTRODUÇÃO

Sempre haverá alguém capaz de opinar acerca da 

polêmica influência da televisão na vida dos seres humanos. 

O domínio da TV sobre o pensar e agir do telespectador é 

proporcional ao seu envolvimento com aquilo que ela pode 

oferecer. Isso evidencia duas condições sobre a audiência 

televisual: a dos críticos e a dos defensores – ingenuidade 

e educação.

Os acusadores tratam a questão como algo que 

produz sempre alienação. Os defensores acreditam na 

democratização do produto audiovisual e que os telespec-

tadores estão permanentemente dispostos à recepção. 

(FRAGOSO, 2000). Eco (2000) analisa o impasse como duas 

tendências neste campo de reflexão: os apocalípticos e os 

integrados. Para o autor há os agressores críticos que veem 

a TV como tecnologia industrial capaz de destruir o homem, 

mas há os que atuam como defensores, porque acreditam 

em uma tecnologia para o bem estar da humanidade.

Machado (2003) é partidário da valorização do produto 

televisual, enquanto tecnologia da imagem, capaz de realizar 

produções televisuais que possam se aproximar do nível do 

cinema. Ele considera “[...] que é preciso (também) pensar 
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a televisão como um conjunto de trabalhos audiovisuais 

(variados, desiguais, contraditórios) que a constituem [...], 

sobretudo, daquelas obras que a discussão pública quali-

ficada destacou para fora da massa amorfa da trivialidade” 

(MACHADO, 2003, p. 19). 

Também é preciso perceber a televisão, conforme 

explicita Miceli (2005), sob o aspecto da produção econô-

mica, predominantemente sobre o caráter cultural ou ideo-

lógico que institui a indústria cultural e que a televisão se 

fundamenta na prática do produto simbólico capaz de 

comunicar os interesses do mundo capitalista. Este se 

explicita através das relações de classe que, dentro de um 

campo, travam “relações de forças e relações de sentidos”, 

ou seja, a cultura dominante será sempre a cultura da classe 

dominante.. 

Partindo de tais observações, toma-se os conceitos 

de habitus e de Campo fundamentado em Bourdieu (1997). 

Estabelecem-se alguns indicadores para a crítica televisual 

na recepção estética do público (interessa aqui o infantil), a 

fim de que se formule o conceito de habitus estético como o 

de efeito estético por meio da interação ou da parcimônia do 

telespectador. Busca-se, por conseguinte, explicitar a estru-

tura invisível que age pedagogicamente a partir da estrutura 
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televisual em dois movimentos: a que se constrói pelo olhar 

crítico; e o que se desconstrói a partir do índice de audiência.

Afinal, pretende-se estudar a prática de consumo de 

filmes de animação na televisão partilhado com as famílias 

e seus filhos, isso implica analisar como se forma ou se 

constrói o habitus estético televisual a partir da infância. Para 

tanto, toma-se a idéia de gêneros narrativos e da estética 

da repetição para demonstrar como o desenho animado, na 

comunicação televisual, introduz formas de pensar os tipos 

de narrativas seriadas.

CAMPO E O HABITUS TELEVISUAL

O campo televisual é caracterizado por disputas no 

seu interior, isso ocorre devido as emissoras de TV estarem 

em constante busca pela audiência e pelo domínio da melhor 

posição no campo da comunicação televisual. Este campo 

configura uma estrutura invisível na qual os telespectadores 

não percebem que fazem parte dela, nem mesmo, os profis-

sionais que trabalham na própria TV, constatou Bourdieu 

(1997) em seu estudo “Sobre a Televisão”. Com efeito, o 

campo televisual é dependente das áreas econômica e polí-

tica, assim como da produção cultural. Logo, é peculiar no 
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campo televisual a luta pela audiência travada pelas emis-

soras, já que concorrem entre si em busca de uma fatia do 

mercado, sendo o telespectador objeto dessa firmação.

No campo televisual estão os agentes que se 

compõe de profissionais da televisão (produtores, dire-

tores, jornalistas, apresentadores, animadores, publicitá-

rios etc.), anunciantes (empresários) e telespectadores 

ligados à televisão por meio do papel que lhes são atribu-

ídos e suscitados como audiência. No entanto, os teles-

pectadores mais assíduos são as crianças que passam a 

maior parte do tempo em frente à TV.  E, por isso, que elas 

estão subsumidas à estrutura objetiva da televisão e nunca 

podem manifestar-se diretamente no ato pedagógico da 

televisualidade1. Tal ato pedagógico é organizado assim: as 

apresentadoras se vestem atraentemente para os padrões 

da criançada e dos jovens para cativá-los com seu visual; 

realizam brincadeiras esdrúxulas e estereotipadas; fazem 

coreografias sem graça, tudo com o propósito de chamar 

a atenção do público; apresenta-se desenhos animados 

e filmes fantasiosos como atrações que permitem manter 

a criançada fixa na telinha, abrindo espaço para veicular 

1. “A televisualidade aparece como uma espécie de comunicação visual que usa a 
imagem eletrônica como a imagem codificada em linhas sucessivas de retículas lumi-
nosas, para transmitir mensagens por meio dos elementos visuais relacionados, tendo 
como campo de expressão o receptor de vídeo” (SANTOS-FILHO, 2002 p.44).
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anúncios de produtos destinados ao público infantil (brin-

quedos, alimentos, roupas, calçados, dentre outros).

O campo televisual é sobretudo uma dominação 

econômico-técnica e simbólica, na qual a emissora investe 

para se tornar o modelo, a fonte das idéias e a fórmula para 

a realização de novos empreendimentos nesse mercado, 

destinadas às crianças. É aí que o desenho animado é 

usado como um recurso vantajoso da televisualidade, a fim 

de prender a atenção da garotada em um horário especí-

fico. Em vista disso é que a liderança do mercado é traçada 

pelas conquistas constantes de audiência para obter mais 

anunciantes, capital financeiro, poder e predominância no 

campo social.

O campo televisual trabalha com a idéia da homo-

geneidade como se fosse uma lei do poder de difusão da 

televisão: consiste em reunir um maior número de teles-

pectadores no mesmo horário, de forma a homogeneizar a 

informação e/ou os assuntos, tornando-os “naturais” e corri-

queiros. Temas como morte, suicídio, violência, erotismo etc. 

nos filmes e, especialmente, nos desenhos animados veicu-

lados à televisão, tendem a se constituir como algo natural, 

já que a sua repetição contínua é banalizada e cai na homo-

geneização do sentido.
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Compreender o campo televisual torna-se importante 

para se saber o que está, de fato, por de trás da simples 

imagem de um canal de televisão. Isso ajuda a visualizar 

alguns aspectos fenomenais envolvidos na estrutura social 

que irá, de certa forma, refletir a mentalidade das crianças. A 

infância, neste caso, é a mais afetada porque não se protege 

da estrutura imposta pela ditadura da imagem e a aceita 

como entretenimento, como se fosse uma espécie de “expe-

riência estética”, uma forma hegemônica de prazer. Além do 

mais, a criança e sua infância vivem sob o regime objetivo da 

sociedade, transforma-se à medida que novos habitus são 

agregados à vida infantil.

Observa-se que em meio a repetição exaustiva e da 

exposição de horas/TV, incute-se o habitus na infância dado 

pela televisão. Para Bourdieu (1997), habitus pode designar 

a noção de cultura, adaptação, matriz de percepção, 

comportamento, bem como inscrever estruturas e condicio-

namentos sociais o que, implica subjetividade.

Habitus é o sistema de disposição durável e transpo-

nível, expõe Bourdieu (1983), e caracteriza-o como sendo 

“[...] estruturas estruturadas predispostas a funcionarem 

como estruturas estruturantes” (BOURDIEU, 1983. p.15). 

Nessa perspectiva, pode-se formular que a estrutura televi-

sual se estruturou na mente da criança, então, a qualquer 
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momento, pode atuar como estrutura estruturante. Com 

efeito, a estrutura televisual gera na prática a representação 

simbólica, e isso resultará num comportamento infantil, 

visto que a concepção de beleza foi inserida na estrutura 

mental da criança por algum sistema hegemônico (seja as 

concepções da família, da escola, de algum adulto estere-

otipado) para que esta se sentisse bem ao reproduzir uma 

estrutura induzida, já que a TV se estrutura a partir de uma 

prática social e é inculcada pela estrutura objetiva urbana e 

comunicacional.

O desenho animado, por sua vez, será o meio de 

maior impacto dessa ação pedagógica sobre a criança, 

pois acaba sendo a expressão do gosto do adulto e do inte-

resse da indústria cultural, já que ela inculca de forma instru-

mental, apreende a qualidade global como algo natural. E 

assim, é com este sistema moldante que formar telespec-

tadores mirins, constrói-se preferências por programas na 

televisão, e muito embora se saiba que uma programação 

específica ou um comercial não é uma simples preferência, 

engendra-o desse papel que naturalmente, se traduz em um 

princípio de estetização da audiência e indução dada pelo 

habitus. Os dominados (telespectadores influenciados pela 

TV) sustentam o índice de audiência, legitimam o interesse 

da classe dominante e, dessa forma, consagram a emissora. 



sumário
A formação do habitus estético televisual

50

E é por meio do habitus que se vê desenho animado na TV, 

consistindo, assim, habitus estético, um repertório acumu-

lado ao longo da história do receptor televisual através do 

seu inconsciente.

O habitus estético, por outro lado, constrói-se objetiva-

mente por meio da ação que regula as escolhas e o padrão 

vigente de percepção; é individual e se estrutura no tempo 

prolongado de exposição televisual. O habitus estético cria 

uma prática orquestrada de assistir a televisão e faz disso 

um objeto de recepção estética. Já que há a possibilidade 

de se ter a experiência estética pode surgir da oportunidade 

transitória, baseada no fenômeno receptivo da imagem tele-

visual formada a partir do sentimento de prazer ou desprazer. 

Mas, então, esse sentimento de satisfação ou insatisfação 

que a criança terá ao ver o desenho animado atuará como 

estruturas estruturantes, na geração de práticas e repre-

sentações regidas por regras sociais. Isso determinará na 

criança o sentido daquilo que lhe compraz na televisão. 

A televisão disponibiliza o audiovisual de forma 

corriqueira. Trata a imagem televisual como se ela fosse 

“democraticamente” distribuída a todos, sem interesse, 

e que o efeito estético da imagem na TV pudesse ser 

experimentado por todos que assistem à televisão. O irônico 

da situação é que a receptividade televisual, no mundo 
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midiático, é de interesse econômico, já que promove o 

estetização cotidiana da vida através do audiovisual, e não a 

livre contemplação. Há sempre o interesse de as emissoras de 

televisão promoverem o capital econômico e negar o capital 

simbólico – “O capital simbólico [...] não é meramente um 

símbolo para o capital econômico, mas o capital que existe 

quando são negados os interesses econômicos [...] quando 

os agentes resistem a interesses econômicos”. (LOESBERG, 

2000, p. 225). De algum modo é o capital econômico em 

expansão na Amazônia que abre clareiras na floresta para 

que os canais de televisão se tornem prevalecentes.

A consequência, é uma televisão que se apodera da 

noção de satisfação, produz civilização através da imagem 

que são exibidas na televisualidade, bem como promove 

todo o agrado do telespectador. As crianças são as mais 

vulneradas. Mediante a este meio condicionante, resulta-se 

um feitio de dominação estético visual que se reflete na 

recepção da televisão. Esta predisposição de estruturar 

a relação do agente telespectador à imagem sensível na 

televisualidade representa a estrutura estruturante capaz 

de gerar a prática de buscar um belo induzido e aderente; 

neste caso, o belo dominante instaurado a partir do poder 

simbólico televisual.



sumário
A formação do habitus estético televisual

52

O habitus estético televisual na infância é construído 

primeiramente pela herança cultural dos pais em relação ao 

habitus estético adquirido e transmitido aos filhos. Isso prova 

que as necessidades contemporâneas, as criadas no seio 

familiar recebem o formato a partir do ambiente urbano-so-

cial, em que a família é responsável em permitir à criança 

passar horas diante da TV. Ampara-se esta constatação 

quando se percebe que há um certo grau de confiança dos 

adultos no sistema da televisão, já que esta conquistou 

historicamente a sala de jantar e juntou em casa a família 

diante dela. 

Portanto, tudo começa na instituição familiar. Esta ao 

delegar à criança o poder do zapping – ligar e desligar a 

TV, escolher solitariamente a programação televisual sem 

a assistência de um adulto.  Isso tudo contribui para a 

reprodução da ordem estético-televisual e comunicacional 

vigente, imposta pelo arbitrário cultural, ou seja, pela estru-

tura objetiva televisual e não por uma estrutura estruturante 

como, no caso, de uma a idéia estética.
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AÇÃO PEDAGÓGICA NO DESENHO 
ANIMADO

O desenho animado, uma vez que se estrutura pelo 

modo gráfico visual,  expressa a simbolização de um mundo 

imaginário, atua como uma forma de poder simbólico. 

Impossível desvinculá-lo da prescrição de significações, 

visto que promove violência simbólica porque inculca nas 

crianças o seu modelo estético, elaborado por uma elite 

dominante de profissionais que compactuam da ideologia 

do mercado consumidor. 

Um dos papéis do desenho animado, no campo tele-

visual, além, é claro, de entretenimento, é ser constituído 

por um meio técnico de informação de alto grau de repre-

sentação que serve para transmitir interesses industriais 

de produtos que serão lançados no mercado consumidor. 

Inevitavelmente, influi na recepção da criança pela tele-

visão, já que o peso simbólico que cada uma das formas 

que aparece na TV investe-se de sensacionalismo espe-

tacular e/ou extraordinário, “impondo suas preferências, 

suas maneiras de ser e de falar, seu ideal humano”, critica 

Bourdieu (1997, p. 73). 
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Não é possível considerar o desenho animado tele-

visual isento da dissimulação das forças travadas na sua 

base de construção de significações da mensagem (som 

e imagem), já que tais forças – surgem no próprio campo 

entre produtores, emissoras e anunciantes – refletem uma 

intenção que está, de certo modo, invisível na televisão. Os 

desenhos animados foram feitos com o firme propósito de 

atender um formato televisual no qual é possível adequar 

o intervalo aos comerciais – parte financeira da televisão 

–, pois nada que se veicula na TV é gratuito ou por acaso. 

Isso se confirma pelo conjunto complexo de trâmites técnico 

e burocrático existentes, pois  há contratos, argumentos, 

roteiro literário, storyboard, roteiro técnico, gravação, decu-

pagem, edição, montagem, finalização, veiculação, o que 

serão representados na forma de desenhos animados que 

encantarão a criança consciente ou inconscientemente, 

impregnando ideologias.

Sob o ponto de vista de Bourdieu & Passeron (1982) 

a televisão é indiscutivelmente promotora de violência. 

Mediante a esta afirmação, o desenho animado apresen-

tar-se-á por meio da ação pedagógica, já que o simbólico 

nessa condição envolve o comunicacional e o informacional. 

Implica então toda uma ação, uma estruturação objetiva que 

deverá ser inculcada por valores e normas. Assim, para a 
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analítica de Bourdieu & Passeron (1982, p. 20) “toda Ação 

Pedagógica (AP) é objetivamente uma violência simbólica, 

enquanto imposição por um poder arbitrário, de um arbitrário 

cultural”. Ora, se violência simbólica se dá por meio da esté-

tica como premissa e é a imposição de valores culturais dos 

grupos responsáveis pela produção de imagens para a tele-

visão, então o desenho animado na TV é inculcação de um 

arbítrio cultural nas classes sociais de toda ordem.

 Ao ser exibido um desenho animado à criança, a TV 

inculca, efetivamente, um arbitrário cultural estético porque 

a sua narrativa já contém um enunciado ideológico, lingüís-

tico e artístico. Isso é sinal de que também a televisão é 

competente para produzir algo semelhante ao efeito estético 

– reproduzir ao usuário infantil de televisão, na perspectiva 

da ação pedagógica, algo que se estrutura objetivamente 

sobre a subjetividade da criança. 

De certo que ao atuar desse modo sobre a infância 

a TV violentará a inocência infantil por meio da ação peda-

gógica. Mediante tais condições sociais dadas – como 

uma ação pedagógica prolongada de inculcação, ou seja, 

quando a criança for deixada arbitrariamente diante da tele-

visão, sem a mediação da família e/ou do(a) professor(a) na 

escola –, os desenhos animados tornar-se-ão modelos de 

um mundo imaginário em função do real.
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O DESENHO ANIMADO COMO 
SERIALIZAÇÃO E REPETIBILIDADE

A homogeneidade do habitus estético segue um 

princípio, identificado por Martins (1987), como a tendência 

de compartilhamento de disposição semelhante, ou seja, 

pode-se dizer que a televisão promove identidade ideoló-

gica, unicidade de gosto e modo de vida idênticos entre os 

telespectadores conectados às emissoras. Significa também 

dizer que o habitus estético é habitus de grupo, visto que as 

convenções ou modelos ditados pela emissora tem o obje-

tivo de manter as crianças presas à TV.

A homogeneização do habitus televisual resulta da 

obstinada forma de assistir à televisão, cuja continuidade 

de exposição diante da programação define a prática do 

usuário. Isso decorre de dois fatores que devem ser consi-

derados a partir do efeito estético que gera habitus: esté-

tica da repetição e narrativa seriada. Estas duas disposições 

duráveis na mente dos telespectadores mirins recebem da 

narrativa e do enunciado televisual um conjunto da recepção 

estética por meio dos quais a televisualidade se multiplica. 

Interessa, portanto, conhecer o papel do desenho animado 

na construção da experiência de habitus estético que envolve 
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a criança, já que esta é mais exposta à condição do grafismo 

televisual devido à ação prolongada de inculcação.

Analisando a narrativa seriada, difundida na televi-

sualidade, Machado (2003, p. 86) compreende que “[...] 

o programa de televisão é concebido como um sintagma 

padrão, que repete o seu modelo básico ao longo de um 

certo tempo, com variações maiores ou menores”. O teles-

pectador está então constantemente recebendo uma “seria-

lidade”, uma representação descontínua e fragmentada do 

sintagma televisual, já que as formas narrativas (o enredo) 

estão estruturadas em capítulos ou episódios que podem 

perfeitamente adequar-se aos breaks para que os comer-

ciais sejam veiculados.

Esta forma de incorporar breaks na estrutura da televi-

sualidade é a fórmula de se exercer poder sobre a audiência 

e vida econômica das famílias, representando a denegação 

do livre arbítrio do telespectador mirim em busca de alter-

nativas de programação. Enquanto a televisão vincula 

comercial em um canal, a criança ligada a ele pode também 

acessar outro, porém, não quer perder a seqüência daquilo 

que está assistindo e acaba deixando a propaganda entrar 

em casa. É por este meio que a emissora captura a criança 

e a estimula a consumir algo.
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As crianças ficam subordinadas aos poderes desta 

categoria de recepção – serialização e repetibilidade –, e 

são inculcadas pela ação pedagógica da mídia televisual: 

primeiramente, pelos tipos de narrativa seriada, cujas carac-

terísticas se aplicam ao desenho animado a partir das perso-

nagens, das vilanias, dos enunciados e das frases prontas; 

em segundo lugar, as categorias predominantes da estética 

da repetição caracterizam a serialidade e onde são usadas. 

Os tipos de narrativa seriada (ou serialidade) têm um 

papel importante na construção do habitus televisual, pois 

impõem a forma de ser apreciada pelo telespectador. Pode-se 

categorizá-las como: a) única ou várias narrativas entrela-

çadas e paralelas; b) mesma situação narrativa; c) narrativa 

independente. A primeira expressa linearidade na sua lógica 

de desenvolver a história, tem como base um conjunto de 

fatos que justifica o aparecimento da trama que se desen-

rola nas séries subseqüentes, fluindo através dos capítulos 

de forma unidimensional, podendo desdobrar-se ao infinito, 

o que dependerá da receptividade do público (MACHADO, 

2003 p.84). Como exemplo, as Tartarugas Ninjas têm uma 

estória que origina a série, envolve um lutador japonês e seu 

ratinho de estimação, chamado Splinter. 

A este propósito, os enredos sempre se apresentam na 

gênese de um conflito social, uma situação constrangedora 
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que serve a uma ação geratriz para a evolução dos 

acontecimentos, e a busca do equilíbrio para desenrolar a 

história ad infinitum. Os vilões aparecem, em contrapartida, 

como a cara metade e/ou para legitimar a existência do herói, 

que representa o bem e, a vilania, o mal. Eco (2000), por sua 

vez, analisa que o consumidor estético-visual possivelmente 

fixa-se na imagem emblemática do herói e isso a torna 

facilmente reconhecível. Logo, a projeção dos desejos da 

criança é uma forma de nivelar as frustrações psicológicas e 

perturbações mentais.

Acompanhando a narrativa de uma história, a criança 

é capaz de se colocar no lugar das personagens e viver 

com elas os perigos, as adversidades e se apaixonar pelo 

enredo, como um divertimento, distraindo-se por algum 

tempo. Este aspecto envolvente tem uma certa “magia”, que 

transmite o encantamento à mente da criança, já que é a 

expressão mais bem acabada da fantasia porque envolve 

elementos tridimensionais (som musical e palavra falada) 

emanados pela imagem eletrônica da “telinha” bidimen-

sional. (FISCHER, 1993). É aí que reside o perigoso jogo de 

sedução estético-televisual, capaz de impor um arbitrário 

cultural de inculcação. 

O segundo tipo de serialidade é caracterizada pela 

“mesma situação narrativa”. É comum observar a situação 
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configurada como ação pedagógica, ou seja, uma forma 

eficaz de inculcação dos valores enunciados pelos dese-

nhos animados e pelas normas estabelecidas para a apre-

ciação estética. Nesse tipo de narrativa, os desenhos são 

autônomos para construir uma história completa, estruturada 

em um único episódio, com início, meio e fim, sem possi-

bilidade de o enredo se prolongar, isto é, desdobrar-se em 

outros programas na televisão. Como exemplos, há alguns 

desenhos clássicos da televisão: “Tom & Jerry”; a “Pantera 

Cor-de-Rosa”; “Pernalonga”; “Os Flinstones”; “Scooby Doo”; 

“Pica-pau”. Todos estes desenhos têm em comum uma situ-

ação narrativa construída pelos personagens, sujeitos fixos 

da ação (os invariantes), como protótipos da história que 

contracenam com ocasionais variáveis (a vilania) que se 

estendem ao longo da série que é apresentada na progra-

mação infantil.

Os criadores e roteiristas de desenhos animados 

enfatizam alguns aspectos de interesse da indústria cultural 

para lançar novos produtos de consumo estético, como vide-

ogames e bonecos de personagens. Assim, os desenhos 

são capazes de promover novos desafios sensoriais para 

as crianças e demolir papéis estabelecidos na sociedade de 

tradição popular. Dessa forma, utilizam a linguagem lúdica 

para promover o jogo estético-visual, uma maneira de atrair 
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este público. O jogo, a brincadeira, a ação e o movimento 

são aspectos envolventes contidos no desenho animado. 

A terceira narrativa é chamada de independente e, no 

formato da televisão, organiza os desenhos do acervo da 

emissora. Pode-se observar os programas Bom Dia & Cia., 

A Hora Warner, Sessão Desenho, TV Xuxa e TV Globinho2 

como narrativas independentes. Em torno disso, cria-se uma 

programação, uma vinheta que é disponibilizada ao “âncora” 

pelo script (mas nem sempre existe um âncora, como no 

caso de  “A Hora Warner” e a “Sessão Desenho”). Este(a) 

apresentador(a) fala sobre os desenhos animados exibidos 

no programa, que são os invariantes da programação e 

exercem o papel de preservar, nos vários episódios, o espí-

rito geral das estórias colocadas no ar. A estória é completa 

e diferente uma da outra, mas agrupada por um título gené-

rico para a programação (Sessão Desenho ou TV Xuxa, por 

exemplo), em que os desenhos são unidades narrativas e 

seguem um script para apresentação. Este tipo de programa 

é, geralmente, dividido em blocos e spots comerciais, em 

que cada bloco é apresentado por um âncora que discursa 

para o telespectador, lê cartas e solicita a participação das 

2. Estas programações foram acompanhadas entre out/2005 a jan/2006, exibidas nos 
canais da TV brasileira do circuito comercial aberto – TV Globo e SBT, as quais detêm 
os maiores índices de audiência.
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crianças. O desenho animado passa a ser, então, a força 

que rege a programação e os anúncios comerciais. O poder 

simbólico do âncora, neste caso, é secundário, pois o 

importante são as unidades narrativas independentes que 

também podem ser substituídas quando termina a série, 

mas a vinheta permanece.

Outro importante aspecto desta questão é a estética 

da repetição ou a repetibilidade. Esta existe para disponi-

bilizar os elementos narrativos variantes e invariantes, a fim 

de que o telespectador possa interpretar e compreender as 

narrativas televisuais propostas. São categorias predomi-

nantes da estética da repetição: a) variação em torno de um 

eixo temático; b) metamorfose dos elementos narrativos; c) 

entrelaçamento de situações diversas (MACHADO, 2003).

Quando a ação se estrutura como estética da 

repetição, o telespectador é induzido a pensar como os 

intelectuais do audiovisual, o que se verifica, nesse caso, é 

um arbítrio cultural, sem o menor escrúpulo, condicionando 

a criança agir por pura sensorialidade e interferindo na sua 

educação estética. Portanto, a ação pedagógica da mídia 

televisual impulsiona a meninada a aceitar os valores e as 

normas codificadas da forma estética e interiorizadas como 

um único modo de ver o mundo. Exemplo de serialização de 

desenhos animados: “Batman”, “Homem Aranha”, “Super-
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homem” e “Scooby Doo”. Uma ação pedagógica que 

procura criar um jogo entre as personagens e a vilania ao 

longo do processo de repetição, centralizando o interesse 

do telespectador em se deter no papel do invariante.

A repetibilidade conta como o padrão de um modelo 

de atuação (roteiro), em que só mudam os oponentes do 

herói, mas a mensagem é a mesma, o visual é o mesmo, 

o cenário é o mesmo, o som musical é o mesmo, mas as 

falas podem ser antecipadas, assim como o final. Isso é o 

que a estética da repetição confirma como a variação em 

torno de um eixo temático: “Batman” espera na “batcaverna” 

pelo chamado telefônico do departamento de polícia; sai 

para investigar um crime, persegue o criminoso; adivinha 

charadas, usa elementos do seu cinto de utilidades, pula, 

rola, pendura-se em cordas lançadas ao espaço etc. Essa 

constância no eixo temático acontece com os outros heróis, 

em que o roteiro da série é repetido exaustivamente. Isso 

cria a estética do estereótipo, pois ela não possibilita pensar 

além daquilo que a série está disposta a dar ao telespec-

tador, impede a emoção além dos fatos oferecidos e os 

acontecimentos são previsíveis.

A segunda categoria da estética da repetição, meta-

morfose dos elementos narrativos, não difere das previsi-

bilidades dos atos das personagens dos desenhos, mas 
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acrescenta informações que exigem maior concentração 

para depurar a sua relação. Porém, passado este primeiro 

momento, fica a critério do telespectador aceitar o fenô-

meno. Como exemplo: “Coragem, o Cão Covarde”, ao ficar 

apavorado suas tripas saem de seu corpo, seus olhos esbu-

galhados soltam de seu rosto, sua língua dilata, muda de 

cor etc.; quando o medo passa, o cãozinho se tranqüiliza e 

tudo volta ao normal; “Scooby Doo” é veterano em metamor-

foses, encolhe, dilata, corre sem sair do lugar 

A terceira categoria da estética da repetição é o 

entrelaçamento de situações diversas, possível de observar 

nos desenhos animados, mas também rara de se encon-

trar – porque o desenho para a TV, geralmente, tem tempo 

curto de exibição –, já que é preciso de uma estória mais 

longa que envolva várias personagens atuando simultanea-

mente (característica de longa metragem).  Como exemplo, 

“Os Simpsons”, uma família maluca em que cada um dos 

componentes acaba se envolvendo em tramas diferentes, 

mas que se completa num único final. Isso resulta em flores-

cimento de tramas paralelas; a história torna-se longa e às 

vezes parece ter uma continuidade dos fatos em determi-

nados episódios.

A contribuição da serialidade e repetibilidade para 

os telespectadores mirins tem sido eficiente, pois fornece 
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dados para que eles possam construir maneiras de pensar 

e entender a televisualidade a partir dos elementos táteis e 

visuais, da repetição dos valores, bem como torna homo-

gênea a forma de relação com a sintaxe televisual, como 

se funcionasse naturalmente. A ação prolongada de incul-

cação serve para naturalizar as ações das crianças, promo-

vendo a sensibilidade através da tecnologia eletrônica, que 

é própria deste tipo de estética receptiva. Portanto, o gosto 

por desenho animado é também o desenvolvimento de 

habitus estéticos, ou seja, habitus construídos pelas gera-

ções herdeiras da indústria cultural de televisualidade.

Não há dúvida nenhuma de que a televisão é a grande 

responsável pela formação de habitus cultural na sociedade. 

Ela não é somente um eletrodoméstico em casa, mas um 

ponto através do qual a cultura de massa penetra nas resi-

dências. Não é simplesmente um objeto de desejo, também 

é companhia para muitas pessoas que vivem sós. É respon-

sável pela construção de um repertório cultural estético, 

artístico e social. É uma forma de fugir da rua, de ambientes 

abarrotados e ir a lugares onde nem se imagina poder 

chegar. A televisão estimula a fantasia e aliena o telespec-

tador, mas também permite conhecer locais e costumes sem 

sair de casa, aumentando a informação do indivíduo sobre 

o mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Convém lembrar que, apesar de toda essa evolução 

tecnológica, a moralidade e a ética não têm sido consi-

deradas na construção de programas e comerciais para 

a televisão. A propaganda ardilosa influi nos fantasiosos 

comerciais de produtos infantis exibidos nos breaks, desti-

nados, direta e exclusivamente, à criança. As agências 

produtoras de comerciais para a TV não acham importante 

a opinião dos pais, fazem publicidade insistentes, repeti-

tivas e apelativas, tentando encantar a criança, como se ela 

pudesse decidir a compra do produto sozinha. 

Acontece que a criança consumidora, impulsionada 

pelo comercial, exerce uma forte pressão na família e com 

reflexo na economia doméstica. Isto significa que deve haver 

uma explícita relação com o grau de submissão do pequeno 

telespectador e a prática apelativa que rege o campo econô-

mico sobre o social. O desenho animado como programação 

infantil institui essa subordinação do público infantil a prática 

de consumo por meio da exaustiva propaganda exibida no 

meio da diversão da garotada. Por isso que a programação 

se concentra, atualmente, na parte da manhã, indício de que 

a criança está em casa e a TV, nesta condição, é possivel-

mente a melhor companhia para a distração e ocupação 
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do tempo, principalmente das crianças menores, admitem 

alguns pais.

Na verdade, ao incorporar uma estrutura narrativa 

apelativa, que algum tempo atrás era destinada somente 

aos adultos, o desenho animado deixa clara a sua intenção: 

promover a criança ao status de adulto; fazê-la raciocinar e 

reproduzir comportamentos maduros. Ou seja, as crianças 

são submetidas a uma violência simbólica que acelera a 

fase infantil, com o objetivo de torná-las consumidoras de 

produtos cada vez mais sofisticados. 

O uso de heróis infantis como protagonistas nos dese-

nhos animados tem sido muito frequentes. E é, sem dúvida, 

uma estratégia sagaz da indústria cultural que busca atua-

lizar as novas gerações, evitando que os pré-adolescentes 

se sintam ultrapassados. Atualizam a filogenia da animação: 

primeiramente, redesenham os filhos das personagens de 

sucesso na TV; depois, criam novos personagens heróicos, 

como “Goku”, “as Meninas Superpoderosa”, “KND” etc. 

Há uma herança cultural instituída ao longo da 

formação da cultura midiática, pois os pais que assistiram 

desenhos animados na infância sentem-se, com isso, 

seguros, acreditando que podem oferecer aos filhos 

programas de animação para entretê-los porque são 
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semelhantes aos que viam quando crianças, sem se ater ao 

conteúdo desses produtos culturais. Muitas vezes, ao assistir 

aos desenhos sem a companhia de um adulto, as crianças 

acabam solitárias, vulneráveis às ideologias e à inculcação 

feita pelos desenhos animados (as crianças revelam 

estereótipos através dos gestuais, no modo de falar e ao 

expressar determinados pensamentos em certas situações), 

já que estes têm um extraordinário poder simbólico de se 

manifestar na mente dos infantes.

Uma outra questão diz respeito aos desenhos 

animados que os pais assistiam na infância, hoje tão dife-

rentes quer seja na forma estética como no conteúdo e 

qualidade da imagem visual. Às vezes, os pais sentem-se 

“idiotizados” diante da comunicação ágil e fácil demonstrada 

pelas crianças sob a influência da televisualidade: habilidade 

com a sintaxe televisual, estabelecida entre a linguagem e 

a técnica de animação, cuja receptividade é acolhedora da 

serialidade e estética da repetição. 

Portanto, o habitus televisual resulta do processo 

da ação prolongada de inculcação a que as crianças são 

submetidas, já que alguns fatores têm corroborado para tal 

condição, como ausência dos responsáveis pela criança, tanto 

por compromissos profissionais quanto sociais; permissão 

à criança de ligar e desligar a TV, sem a mediação de um 
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adulto, o que libera a ação pedagógica que, sem qualquer 

esforço, fará o seu papel; homogeneização do gosto esté-

tico para os desenhos animados, sociabilizados no ambiente 

escolar entre as próprias crianças, refletida em aquisição de 

produtos exibidos nos spots comerciais; omissão da escola 

que não promove uma reflexão crítica sobre a programação 

da televisão, em que a opinião hegemônica da TV é suficiente 

para dizer verdades e não ser contestada.
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INTRODUÇÃO

O debate sobre representatividade da mulher nas telas 

é amplo não apenas pela sua extensão, mas por sua abran-

gência de tópicos. Por telas podemos entender o cinema, 

a televisão, a internet. Pela representatividade podemos 

considerar números concretos que trazem a quantidade 

de mulheres que aparecem nas cenas ou podemos, por 

exemplo, aplicar o teste Bechdel para saber se elas estão ali 

para complementar a história ou apenas para aumentar os 

índices de participação. Dentro da extensão da investigação 

como um todo, o presente artigo traz um recorte especifico 

das quase infinitas possibilidades de análises dentro do 

tópico, partindo da leitura da quantidade de mulheres prota-

gonistas em contrapartida com a representação de homens 

nas séries de televisão de comédia da televisão paga brasi-

leira nos últimos 10 anos. 

O objetivo aqui é debater os números da representa-

tividade da mulher nas séries de comédia, também conhe-

cidas como sitcom, no Brasil. Por determinar que uma 

análise a qual incluísse a TV aberta brasileira seria dema-

siadamente ampla um recorte foi realizado para a análise 

poder estudar mais a fundo as indicações numerais. Com o 

mesmo objetivo, o foco foi limitado a abranger apenas séries 
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comédia, para em uma segunda instância a pesquisa ser 

retomada e ampliada. Afim de classificar a participação dos 

personagens principais nas séries, foram aplicadas quatro 

categorias para identificar o papel do protagonista dentro 

da trama, catalogando as mesmas como séries com foco 

em trabalho; relacionamento amoroso; amizade; e outros1. 

As categorias têm base em critérios de criação audiovisual 

com base em manuais de roteiro, como livro Como escrever 

séries de Sônia Rodrigues.

Ainda com o propósito de analisar as personagens 

principais das sitcoms brasileiros, foram adicionadas à 

pesquisa as categorias de etnia (branco e não branco) e 

orientação sexual (heterossexual e homossexual) afim de 

contabilizar a porcentagem de personagens diversificados 

na narrativa avaliada. As escolhas das categorias de análise 

foram baseadas em leituras críticas sobre a forma com que 

a mulher é vista dentro do patriarcado e em parâmetros de 

criação de roteiros audiovisuais.

Antes de analisar os dados, explico que utilizei o 

conceito de Ligia Maria Prezia Lemos defendido no artigo 

TV paga e Ficção Televisiva Brasileira: Dados de 2007 a 

1. A categoria outros inclui séries que possuem episódios não continuados, tramas 
que misturam as outras categorias, histórias em que há uma busca pessoal do perso-
nagem em questão, entre outras.
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20132 onde a autora explica a efetividade da Lei da TV Paga 

e a reclassificação de Gêneros pelo Observatório Ibero-

americano da Ficção Televisiva – OBITEL. Lemos coloca 

que com o crescimento do setor “alguns títulos – poucos 

– foram reclassificados eliminados ou acrescentados, como 

as séries compostas de quadros, ou esquetes, que não 

se consideram mais como ficção televisiva stricto sensu” 

(LEMOS, 2015, p.8). Assim, desconsidero as séries no estilo 

esquetes produzidas no último ano (Porta dos Fundos da 

FOX, entre outras) quando analiso a representação e a este-

reotipagem das personagens femininas.

2. Artigo apresentado no XIV Congresso Internacional IBERCOM 2015, disponível 
em: <https://www.academia.edu/12101399/TV_PAGA_E_FIC%C3%87%C3%83O_
TELEVISIVA_BRASILEIRA_Dados_de_2007_a_2013>.

https://www.academia.edu/12101399/TV_PAGA_E_FIC%C3%87%C3%83O_TELEVISIVA_BRASILEIRA_Dados_de_2007_a_2013
https://www.academia.edu/12101399/TV_PAGA_E_FIC%C3%87%C3%83O_TELEVISIVA_BRASILEIRA_Dados_de_2007_a_2013
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CILADA 2005 MULTISHOW 6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1

DILEMAS DE IRENE 2008 GNT 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

QUASE ANÔNIMOS 2009 GNT 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0

MATEUS, O BALCONISTA 2009 CINE BRASIL 
TV

1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

BEIJO ME LIGA 2009 MULTISHOW 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0

ADORÁVEL PSICOSE 2010 MULTISHOW 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1

DESPROGRAMADO 2010 MULTISHOW 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

OPEN BAR 2010 MULTISHOW 2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0

ELVIRÃO OU COMO 
VOVÓ JÁ DIZIA

2010 CANAL BRASIL
1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

NA FAMA E NA LAMA 2010 MULTISHOW 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0

BICICLETA E MELANCIA 2010 MULTISHOW 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0

VENDEMOS CADEIRAS 2010 MULTISHOW 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0

MORANDO SOZINHO 2010 MULTISHOW 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1

OS GOZADORES 2010 MULTISHOW 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0

TO FRITO 2010 MTV/BAND 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1

O VAMPIRO CARIOCA 2010 CANAL BRASIL 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1

DE CABELO EM PÉ 2011 MULTISHOW 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

CARA METADE 2011 MULTISHOW 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

MULHER DE FASES 2011 HBO 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

MAIS X FAVELA 2011 MULTISHOW 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0

Tabela 1: Lista completa das séries de comédia da televisão paga brasileira entre 2005 e 2015.
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OS FIGURAS 2011 MULTISHOW 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0

BARATA FLAMEJANTE 2011 MULTISHOW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

DESENROLA AÍ 2011 MULTISHOW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0

ED MORT 2011 MULTISHOW 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

QUERO SER SOLTEIRA 2012 MULTISHOW 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

MEU PASSADO ME 
CONDENA

2012 MULTISHOW
2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0

A VIDA DE RAFINHA 
BASTOS

2012 FX
2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1

ELMIRO MIRANDA SHOW 2012 TBS 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

OS BUCHAS 2012 MULTISHOW 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0

PREAMAR 2012 HBO 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

O FANTÁSTICO MUNDO 
DE GREGÓRIO

2012 MULTISHOW
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1

DE VOLTA PRA PISTA 2013 MULTISHOW 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

AS CANALHAS 2013 GNT 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1

SURTADAS NA YOGA 2013 GNT 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

DO AMOR 2013 MULTISHOW 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0

SE EU FOSSE VOCE 2013 FOX 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0

BELEZA S/A 2013 GNT 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0

COPA HOTEL 2013 GNT 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

AGORA SIM 2013 SONY 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

VIDA DE ESTAGIÁRIO 2013 SONY 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

VAI QUE COLA 2013 MULTISHOW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0

SAI DE BAIXO 2013 VIVA/GLOBO 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

LILI A EX 2014 GNT 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

OS HOMENS SAO DE 
MARTE…

2014 GNT
1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
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TRAIR E COÇAR É SÓ 
COMEÇAR

2014 MULTISHOW
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0

É POR ISSO QUE EU SOU 
VINGATIVA

2014 MULTISHOW
1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

SÓ GAROTAS 2014 MULTISHOW 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

AMOR VERÍSSIMO 2014 GNT 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1

FRED & LUCY 2014 MULTISHOW 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0

DESENCONTROS 2014 SONY 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0

QUE TALENTO 2014 DISNEY/SBT 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0

COPA DO CAOS 2014 MTV 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0

POLITICAMENTE INCOR-
RETO

2014 FOX
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

ODEIO SEGUNDAS 2015 MULTISHOW 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

AÍ EU VI VANTAGEM 2015 MULTISHOW 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

VIZINHOS 2015 GNT 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0

PARTIUSHOPPING 2015 MULTISHOW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

ACREDITA NA PERUCA 2015 MULTISHOW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1

OS SUBURBANOS 2015 MULTISHOW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

TREME TREME 2015 MULTISHOW 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

REFEM 2015 FOX 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1

O GRANDE GONZALES 2015 FOX 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

QUERO TER 1 MILHÃO 
DE AMIGOS

2015 WARNER
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1

NOME ANO CANAL 
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PESQUISA BRASILEIRA

Primeiramente enfatizo que não foram encontrados 

durante esta pesquisa outros estudos com dados sobre 

a representação de raças, gênero e orientação sexual 

nas séries brasileiras. Ao catalogar as séries de comédia 

exibidas na TV paga ao longo dos últimos 10 anos (entre 

2005 e 2015), no critério de sexo do protagonista, os resul-

tados alcançados foram:

Tabela 2: Lista com números das séries por ano 
com a divisão do protagonismo nas categorias

A
no

 d
e 

ex
ib

iç
ão

Total de séries absoluto 
(Sem contar temporadas, 

considerando a série 
como um todo em apenas 

o seu ano de estreia) P
ro

ta
go

ni
st

a 
M

ul
he

r

P
ro

ta
go

ni
s-

m
o 

di
vi

di
do

P
ro

ta
go

ni
st

a 
H

om
em

2005 1 0 0 1

2006 0 0 0 0

2007 0 0 0 0

2008 1 1 0 0

2009 3 0 2 1

2010 11 3 4 4

2011 8 3 2 3

2012 7 1 1 5

2013 11 3 3 5

2014 11 5 4 2

2015 10 2 1 7

TOTAL 63 18 17 28
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Gráfico 1: Porcentagem de protagonista conforme as categorias listadas.

Quando Regina Dalcastagne traz um levantamento 

quantitativo no artigo A personagem Negra na Literatura 

Brasileira Contemporânea, a autora inicia a sua reflexão 

com a fala: “A literatura contemporânea reflete, nas suas 

ausências, talvez ainda mais do que naquilo que expressa, 

algumas das características centrais da sociedade brasileira” 

(DALCASTAGNE, 2014, p.309). Podemos iniciar a especu-

lação do presente artigo com base na fala de Dalcastagne, 

tendo em vista que o processo criativo literário é muito seme-

lhante com o audiovisual. Embora tenham as suas particu-

laridades, ambos ainda exploram um mundo que pode ou 

não ser um simulacro do real. Mesmo sendo uma simulação 

do nosso dia a dia, todos os dois meios possuem uma certa 

autorização a não obedecer fielmente tudo o que ocorre aqui 

fora. Nas palavras da autora:
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A pesquisa não comunga de nenhuma noção ingênua da mimese 
literária – que a literatura deve ser o retrato fiel do mundo circun-
dante ou algo semelhante. O problema que se aponta não é o de 
uma imitação imperfeita do mundo, mas a inviabilização de grupos 
sociais, como a dos negros. A proposta, então é entender o que 
o romance brasileiro recente – aquele que passa pelo filtro das 
grandes editoras, atinge um público mais amplo e influencia novas 
gerações de escritores – está escolhendo como foco de seu inte-
resse, o que está deixando de fora e, enfim, como está trabalhando 
as questões sociais (DALCASTAGNE, 2014, p.310)

Assim, de modo semelhante à pesquisa de 

Dalcastagne, a pretensão desse artigo é de verificar as repre-

sentações a partir do foco escolhido pelos escritores/produ-

tores/diretores, questionando a relevância dessas escolhas 

em meio ao contexto de produção e exibição das séries 

brasileiras. Se, como a autora propõe no começo de sua 

fala, as ausências podem significar mais do que a presença 

de algo nestas representações, proponho uma indagação 

sobre o recorte feito na hora de criar e exibir uma ficção 

que retrata homens e mulheres em números tão distintos. 

Portanto, para compreender a relevância desta seleção, 

torna-se fundamental entender as lógicas do meio em que 

as mesmas são exibidas.

No artigo Mulher na Mídia no Brasil: “Uma Pauta 

Desigual?”,  Ana Veloso discorre sobre a importância dos meios 

midiáticos no mundo contemporâneo avaliando os métodos 

aplicados. “Muito mais do que construir sustentáculos para o 
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exercício do poder pelas elites, os conglomerados de mídia 

podem influenciar a produção mental, uma vez que são 

também responsáveis pela massificação das idéias de uma 

época” (VELOSO, 2013, p.408). Veloso reitera a importância de 

pesquisas na área midiática ao dar um panorama mundial da 

representação da mulher em jornais de diversas localidades, 

identificando que os homens acabam assumindo a maior 

parte dos cargos. Estes, em sua maioria, reportam sobre a 

esfera pública, enquanto as mulheres se encarregavam da 

esfera privada (2013).

Para a autora “No caso brasileiro, analisar a posição 

feminina nesse campo significa refletir sobre como ampliar 

o som das vozes das mulheres em um pais onde poucos 

grupos controlam a produção de conteúdo” (VELOSO, 

2013,p.408). Assim, as escolhas narrativas das séries podem 

revelar interesses e intenções de perpetuação do patriarcado, 

por exemplo. Por mais que a especulação sobre as inten-

ções atrás do conteúdo veiculado na mídia sejam apenas 

conjecturas, através de dados podemos – como menciona 

Dalcastagne – ao menos considerar uma investigação sobre 

o tópico. No artigo Desafio Atuais do Feminismo, Susana 

Funck levanta exatamente a representação da mulher na 

mídia como o foco de um estudo necessário na atualidade.
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Não passa um dia sem que a televisão, por exemplo, se oponha 
o feminismo ao masculino (...) as conclusões, sempre essencia-
lizadas, acabam por reiterar a dicotomia entre razão e emoção, 
transcedência e imanência. Enfim, o homem faz, a mulher é – 
como já argumentava Simone de Beauvoir em meados do século 
passado” (FUNCK, 2013, p.31)

Ao longo deste estudo, ao observar as discrepâncias 

na representação dos sexos – assim como de etnia e orien-

tação sexual – as conclusões essencializadas que Funck 

menciona. Enquanto os homens são altamente ligados ao 

trabalho, com seus protagonistas quase sempre estrelando 

uma série em ambiente coorporativo, as mulheres perma-

necem sendo remetidas a imagem de românticas, em busca 

do amor – semelhante também ao que Veloso discorre sobre 

esfera pública e privada. A maior parte das séries estreladas 

por mulheres 44% das sitcoms (nove) tem como tópico prin-

cipal relacionamentos amorosos, enquanto apenas uma 

série com protagonista masculino o equivalente a 4% do 

total. Em contra partida, o maior percentual de séries prota-

gonizadas pelo sexo masculino são sobre trabalho, um todo 

de 50% totalizando 14 séries. Para as protagonistas, apenas 

17%, ou seja 3 séries, decorrem no ambiente de trabalho.
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Gráfico 2 : Porcentagem de mulheres protagonistas conforme as 
categorias listadas.

Gráfico 3: Porcentagem de homens protagonistas conforme as categorias 
listadas.

A fala de Veloso enquanto aos homens estarem 

mais presentes na esfera pública, enquanto as mulheres 

se fecham na esfera privada é confirmada aqui pelos 

números desta pesquisa. Nota-se ser mais comum encon-

trar nas séries protagonizadas por mulheres a imagem da 

protagonista buscando relacionamentos amorosos ou em 
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alguns casos “fugindo deles”, mas sempre pautando a sua 

existência no envolvimento com homens. A mulher retra-

tada como forte, sem vínculos amorosos é rara dentro do 

contexto pesquisado. Traçando um paralelo com estudos 

estadunidenses publicados que mostram como há menos 

mulheres na força de trabalho ficcional das séries do que 

no mercado de trabalho dos Estados Unidos1,  podemos 

notar que a realidade no Brasil é comparável às alarmantes 

pesquisas estrangeiras.

Para analisar um comparativo, o estudo “Gender 

Role and Ocupations: A look at Characters Attributes and 

Job-related aspirations in Film and Television” liderado pela 

socióloga Stacy Smith da Universidade da Califórnia, revelou 

em 2012 que para cada personagem forte2 há seis mulheres 

retratadas como artificiais, dependentes e fracas. Das 11.927 

personagens da televisão com falas analisadas, a maioria 

não tinha um emprego satisfatório e não possuía destaque 

intelectual/de poder ou voz de comando. Em sua maioria, 

1. Uma pesquisa do site Fivethirtyeight revelou que o audiovisual consegue ser mais 
sexista que a própria força de trabalho norte-americana, deixando atividades conside-
radas como complexas ao cargo de homens. Enquanto 32% dos médicos, 33% dos 
advogados, 14% dos engenheiros e 16% do exército é formado por mulheres, na ficção 
os números caem para 10%, 11%, 5% e 3% respectivamente. Pesquisa disponível em 
http://fivethirtyeight.com/datalab/government-jobs-data-agrees-hollywood-is-even-mo-
resexist- than-the-real-workforce/ O estudo analisou filmes de 1995 a 2015.

2. Personagens com poder opinativo, geralmente protagonistas.

http://fivethirtyeight.com/datalab/government-jobs-data-agrees-hollywood-is-even-moresexist- than-the-real-workforce/
http://fivethirtyeight.com/datalab/government-jobs-data-agrees-hollywood-is-even-moresexist- than-the-real-workforce/
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o estudo prova que as personagens ainda são retratadas 

como estereotipadas (donas de casa, mães de filhos, fúteis, 

etc) mais do que como mulheres independentes e relevantes 

para a sociedade. Além de, em sua maioria, serem sexua-

lizadas, majoritariamente brancas, heterossexuais, magras, 

pertencentes aos padrões estéticos impostos pela socie-

dade patriarcal.

Abro aqui um parênteses sobre a mulher que aparece 

nas telas, utilizando como referência o texto de Cynthia Mara 

Miranda, A construção do ideal de beleza feminina em peças 

publicitárias audiovisuais. Embora a autora analise propa-

gandas, podemos facilmente aplicar as considerações nas 

caracterização vista no audiovisual “As representações sociais 

têm um papel importante na construção da identidade do indi-

víduo (...) para a mídia, a mulher ideal é jovem, magra, branca, 

feminina, e, além disso, é posta como fadada à condição de 

objeto sexual, de esposa e de mãe” (MIRANDA, 2013, p.440) 

O papel sexualizado somado às tarefas de esfera particular é 

vastamente encontrado tanto na pesquisa aqui apresentada 

como em dados de estudos internacionais.

No caso específico do Brasil, ao observar peças publi-

citárias voltadas ao público feminino, Miranda concluiu que 

“a mulher brasileira é ‘vendida’ ao próprio país, tanto para o 

público feminino como para o masculino, como um objeto 
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sexual desprovido de essência e racionalidade” (MIRANDA, 

2013, p.447) A fala de Miranda vai de encontro às críticas ao 

cinema propostas pro Laura Mulvey em “Visual Pleasure in 

Narrative Cinema” onde a teórica fala sobre o olhar masculino 

moldando as narrativas audiovisuais. O debate sobre a sexu-

alização e padronização visual das mulheres por si rendem 

diversos debates alheios aos que proponho neste artigo, no 

entanto considero a menção importante para compreender 

a formação de um padrão na representação das mulheres, 

tanto em suas funções exercidas no mundo criados como no 

fato da ausência de mulheres não brancas e não heterosse-

xuais – que será mencionado mais para frente.

Retomando a interpretação dos dados da pesquisa 

feita no Brasil, é discrepante a forma com que as priori-

dades dos sexos é retratada, polarizando trabalho e rela-

ções amorosas como determinantes de acordo com o sexo. 

Quando fala das dicotomias do retrato dos sexos na mídia, 

Funck critica a abordagem dos veículos, considerando que 

os mesmos “trabalham em cima de crenças naturalizadas 

pelo senso comum, como as de que mulheres e homens 

são marcados por diferenças incompatíveis” (FUNCK, 2013, 

p.31) Assim, o mito do homem provedor e da mulher depen-

dente acabam permanecendo na cultura pop, mesmo que de 

forma menos gritante que as séries do começo da televisão 
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expunham. Exemplifico a polarização da mulher como ser 

voltado ao relacionamento em contrapartida com o homem 

como ser voltado ao trabalho mencionando algumas séries 

protagonizadas por mulheres da lista. Em Lili, a Ex (analisar 

semanticamente o nome da série já poderia elucidar muito), 

Lili é independente financeiramente, trabalha com moda, 

mas quase nunca menciona seu trabalho ou qualquer inspi-

ração fora reconquistar – ou apenas infernizar – a vida de seu 

ex-marido. Por mais moderna que a série – e que Lili com 

seus modos extravagantes – seja a ideia da obsessão por 

um homem está lá.  Os relacionamentos casuais, sexo “livre” 

funcionam apenas como uma ponte para ilustrar a obsessão 

de Lili pelo seu ex.

O conceito da obsessão (beirando muitas vezes a 

loucura) se repete em outras séries como Por isso eu sou 

vingativa (caracterizam uma mulher dependente de relacio-

namentos amorosos com homens, focando em aspectos 

neuróticos e histéricos); Os Homens são de Marte e é pra lá 

que eu vou (uma mulher que acaba indecisa entre diferentes 

homens e relacionamentos); Cara Metade (depois de uma 

desilusão amorosa, a mulher vai trabalhar em uma agência 

de matrimônio onde há uma luta para retomar a fé no amor 

e nos homens); De volta pra pista (ela quer aproveitar a vida 

“pegando” diferentes caras); Mulher de Fases (ela está em 



sumário
As mulheres na sitcom brasileira

88

busca do amor). Até em casos como a sitcom Quero ser 

solteira a narrativa acaba reforçando estereótipos ao apre-

sentar a protagonista que tem uma amiga invejosa, um 

amigo gay e um amigo que pode fazer ela mudar de ideia 

sobre ser solteira. Há novamente a busca da mulher por uma 

companhia amorosa, mesmo que o objetivo seja aproveitar 

a vida ficando com diferentes homens. 

As séries Desprogramado, De Cabelo em Pé e Odeio 

Segundas possuem premissas de abordarem o ambiente do 

trabalho, se diferenciando das outras. Há falas de relaciona-

mentos, mas eles são postos em segundo plano dentro das 

séries que ocorrem dentro do ambiente de trabalho: os basti-

dores de um programa de TV; um salão de beleza e eu escri-

tório respectivamente. No quesito amizade, Elvirão ou como 

vovó já dizia foca na relação familiar entre duas mulheres, 

uma jovem e sua avó. Em Aí eu vi vantagem, um spinoff 

da série Vai que Cola (protagonizada por um homem) traz 

Jéssica – antes coadjuvante - no papel principal convivendo 

com a família de uma amiga de infância e de um ex-namo-

rado. Em Surtadas na Yoga as amigas sempre se reúnem 

na sala de exercício (e fora dela) para conversarem sobre 

dilemas da vida – grande parte deles amorosos.

Logo, mesmo nos casos onde existe um objetivo fora 

do tópico “amor” há a busca por um relacionamento. Vale 



sumário
As mulheres na sitcom brasileira

89

colocar que as séries As Canalhas e Adorável Psicose se 

encaixaram na categoria outros por não se enquadrarem em 

nenhum dos perfis citados – elas tratam de todas as temá-

ticas, com enfoques diferenciados por episódios. Todavia, 

nas duas o amor também é abordado de formas diversas em 

grande parte das narrativas – sendo que a mulher enlouque-

cida/obcecada está quase sempre presente.

Em suma, transcende um padrão onde as séries 

listadas idealizam a imagem da mulher sempre buscando um 

companheiro – mesmo quando não quer. As protagonistas 

acabam sempre como seres dependentes de um relacio-

namento com um homem (ainda não mencionei que todas 

são heterossexuais?). Contudo, é interessante pontuar aqui 

a utilização do estereótipo como uma ferramenta dentro das 

mídias da comunicação em massa. Seriam estas protago-

nistas retratadas nos sitcom brasileiros frutos de um estereó-

tipo das mulheres tanto no Brasil como no audiovisual em si?

Linda Seger, autora do livro Como criar persona-

gens incríveis faz uma leitura critica do uso do estereótipo 

considerando que o mesmo “pode ser definido como uma 

forma constante de retratar determinado grupo ou categoria 

de pessoas por meio de um conjunto de características 

comuns, limitadas e preconcebidas.” (SEGER, 2006, p.211). 

Em Estereótipos: culturas mal (in) formadas – O construto de 
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(Falso) Ideal Feminino em Publicidade e Propaganda, Sandra 

de Souza Machado ressalta que especialistas:

(A)testam que os estereótipos são inevitáveis nas culturas de 
massa, especialmente, para industria do entretenimento (cinema, 
televisão, notícias, comerciais). Para arrebanhar um maior numero 
de pessoas, que rapidamente absorvem as informações passadas, 
os estereótipos atuam como códigos que proporcionam o enten-
dimento fácil e comum a um e/ou a vários grupos, em culturas 
diversas (MACHADO, 2013, p.430)

Estereótipos são ferramentas frequentemente utili-

zadas nas narrativas, contudo, não são obrigatórias como 

Machado afirma ao criticar a postura dos “especialistas”. 

Seger, autora de vários livros/manuais de roteiro traz como 

um exemplo para a substituição do estereótipo os persona-

gem-tipos, como personagens que representam certo tipo 

de pessoa, mas não sugerem que todos relacionados a 

personagem X sejam iguais.

O velho patriarca ou o soldado fanfarrão são personagens-tipo, 
e não estereótipos, pois sua imagem é contrabalançada pelas 
imagens de outros pais e soldados. Ao ver essas imagens , os 
leitores ou espectadores não são induzidos a pensar que “todos 
sejam patriarcas” ou que “todos os soldados sejam fanfarrões” 
(SEGER, 2006, p. 213)

A utilização de um personagem não estereotipado, 

por mais que siga um padrão faz com que a  “visão unilateral 

e tendenciosa com relação às características de um deter-

minado grupo ou cultura, vendo seus integrantes através 
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de lentes preconceituosas, limitadas e desumanizadas.” 

(SEGER, 2006, p.211) seja posta de lado, abrindo espaço 

para uma representação menos catalogada. A variedade das 

personagens possivelmente permitira um envolvimento com 

assuntos diversos mais intenso do que com o viés romântico 

nas séries protagonizadas por mulheres. Se os homens das 

séries pesquisadas aqui não são definidos por seus relacio-

namentos e na maioria quase absoluta das vezes o que mais 

vale é o trabalho da personagem, há aqui uma forma de 

refutar a visão de que estereótipos são necessários e como 

entender a sugestão de Seger como uma saída possível na 

criação de personagens.  

Quando Dalcastagne analisou os romances brasileiros 

em busca das personagens negras, ela observou a clara 

desvantagem numeral e de representação, considerando 

ainda que “a invisibilidade dos negros e os estereótipos a 

eles associados não são problemas exclusivos da litera-

tura” (DALCASTAGNE, 2014, p.321). Com esta pesquisa, 

chegamos a resultados alarmantes não apenas na represen-

tação da mulher, mas de qual mulher está sendo represen-

tada. “É o caso da população negra, que séculos de racismo 

estrutural afastam dos espaços de poder e de produção 

de discurso”. (DALCASTAGNE, 2014, p.309) Das 62 séries 

analisadas, três tinham protagonistas negros – uma de cada 
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categoria (Mulher, Homem, Protagonismo Dividido). No caso 

do homem, a série Os Gozadores trouxe um grupo de quatro 

amigos homens, onde um era negro. A temática era amizade 

e não houve uma reflexão mais profunda sobre o que ser 

negro representava dentro da história.  A série protagonizada 

por ambos os sexos se chamava Mais X Favela e falava de 

um grupo de duas mulheres e três homens, todos negros, 

moradores de uma favela no Rio de Janeiro. A sitcom 

mostrava cenas divertidas do grupo em meio as dificuldades 

de cada dia.

Por último, a série protagonizada por uma mulher 

“Trair, Coçar, é só começar” a protagonista é uma empre-

gada doméstica, contratada na casa de um casal branco. 

Em suma, das 18 séries com protagonistas mulheres, das 

62 sitcom avaliadas, 1 é negra e esta negra é estereotipada 

no papel de empregada doméstica. Quando Dalcastagne 

fala da população não branca e diz que “séculos de racismo 

estrutural (os) afastam dos espaços de poder e de produção 

de discurso”(DALCASTAGNE, 2014, p.309) podemos 

enxergar este fator completamente intrínseco nas séries de 

televisão do Brasil. A representação falha tanto numerica-

mente quanto no seu contexto discursivo estereotipado.
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Gráfico 4: Porcentagem de  mulheres protagonistas conforme a categoria 
etnia.

Caso fossemos nos ater simplesmente aos números 

apresentados aqui: em uma população como a do Brasil 

com aproximadamente 53% negros e pardos3, uma repre-

sentação na televisão que coloque apenas 4,8%4 dos prota-

gonistas não brancos salta aos olhos. Trazendo o problema 

de representação racial para o feminismo, a fala de Machado 

exemplifica como a pouca representação – aplicadas facil-

mente a qualquer viés social  - pode ser danosa ao público 

em questão.

3. Dado disponível na matéria jornalista do El País Brasil, divulgada em 15 de 
novembro de 2015. Disponível em http://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/13/poli-
tica/1447439643_374264.html Último acesso em 20 de janeiro de 2015.

4. Número total contabilizando todas as séries estudadas.

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/13/politica/1447439643_374264.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/13/politica/1447439643_374264.html
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Talvez o lado mais perverso da penetração e perpetuação dos 
estereótipos na psique feminina, em boa parte do mundo, seja a 
própria autoimagem negativa e/ou destrutiva, o que faz com que 
as mulheres coloquem si mesmas nesses papéis de seres infe-
riores na escala ‘evolutiva’. Uma das conseqüências dessa suposta 
inferioriedade é a competição acirrada e patética entre as próprias 
mulheres, e o distanciamento delas em relação aos homens 
(MACHADO, 2013, p.434)

Se passarmos às mulheres não heterossexuais, 

o índice consegue ficar ainda pior. Não há sequer uma 

protagonista homossexual. Em todas as séries analisadas, 

há apenas um protagonista gay, que divide protagonismo 

com uma mulher. A série Na Fama e na Lama onde uma 

vencedora de reality show ganha um programa de auditório 

e resolve apresentá-lo ao lado do seu hair stylist favorito. Em 

suma, novamente encontramos problemas de estereotipo 

no retrato de minorias – o único homossexual protagonista é 

cabeleireiro. Como o foco deste artigo está na representação 

das mulheres, não irei me ater ao debate mais profundo 

sobre a série Na Fama e na Lama, no entanto a existência da 

mesma reitera problemas que no retrato de personagens que 

fogem ao padrão homem, branco, heterossexual. Referencio 

a importância desse debate na fala de  Claudia Mayorga, 

Alba Coura, Nerea Miralles e Viviane Cunha, em As Criticas 

ao Gênero e a Pluralização do Feminino:
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(A) proposta de articulação entre gênero, sexualidade, raça, lugar 
de origem, etc. Não pode correr o risco de se transformar em uma 
posição ingênua a partir da proposição de uma simples somatória 
de opressões, mas deve, de forma radical, reconhecer tensões e 
os antagonismos que marcam a emergência destas categorias fora 
do feminismo, bem como suas conseqüências na vida e na organi-
zação das mulheres. (MAYORGA et al, 2013,p.465)

DIÁLOGO COM PANORAMA 
INTERNACIONAL

Como são escassas as pesquisas na área de femi-

nismo e televisão no Brasil, concluí ser importante trazer 

alguns dados sobre a produção de TV da América do Norte 

– mais especificamente Estados Unidos e Canadá – para 

traçar paralelos com os dados recolhidos no Brasil. A San 

Diego State University divulgou uma pesquisa, coman-

dada pela professora Martha M. Lauzen, sobre o retrato 

das mulheres personagens na televisão na temporada de 

2014/2015.5 O levantamento que é feito há 18 anos concluiu 

que no meio (televisão aberta dos Estados Unidos, Televisão 

Fechada dos Estados Unidos e Netflix) 40% dos persona-

gens com fala são mulheres.

5. As temporadas de séries norte-americanas geralmente funcionam de setembro a 
maio, acompanhando o período pós férias de verão.
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Sobretudo, o estudo da San Diego State University traz 

um fato complementar interessante – conforme o numero de 

mulheres envolvidas atrás da câmera cresce, o numero de 

mulheres representadas nas telas aumenta. Em programas 

onde não há mulheres na produção executiva, elas ocupam 

37% do protagonismo. Em contra partida, nas séries em 

que ao menos uma mulher assume a produção executiva 

o percentual de protagonistas sobe para 43%. Entretanto, 

pontuo que a relação entre mulheres por trás das câmeras 

com as que aparecem nas telas deverá ser abordada em 

outro trabalho que não este.

Ainda assim, falando sobre subalternidade, é possível 

interligar o discurso de Machado ao questionar quem está 

falando pelas minorias e o que está se falando com o fato de 

grupos majoritários continuarem se mantendo com o maior 

tempo de mídia. “Trata-se do que  do que vai nas mentes 

de autores(as)/escritores(as), roteiristas, diretores(as), 

produtores(as), editores(as) (...) bem como de interesses 

variados dos que investiram na produção, finalização, distri-

buição e exibição” (MACHADO, 2013, p.432). O questiona-

mento é próprio e fundamentado em diversas áreas – como 

Dalcastagne também defende na literatura. Acontece no 

Brasil? Sim. Acontece fora do nosso país? Também. Com 

os dados norte-americanos – entre outros – é fácil identificar 

que não se trata de um problema regional.
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Ainda com os números norte-americanos, em resul-

tados gerais, pesquisas mostram que não houve alterações 

significantes no aumento das mulheres nas telas entre a 

última temporada completa (2015-2014) e sua antecessora 

(2014-2013). O índice permaneceu o mesmo. A televisão 

norte-americana também manteve índices que colocam 77% 

das mulheres nas telas como brancas; 15% como negras; 

4% Asiáticas; 3% latinas; e 1% de outras minorias étnicas. 

Outro dado interessante para a comparação com a  análise 

brasileira é que 35% das personagens mulheres estudadas 

não tinham uma profissão declarada na trama, em contra-

partida com 24% dos homens na mesma posição. 

Por fim, no relatório sobre diversidade em Hollywood 

do ano de 20156, o Ralph J.  Bunche Center for African 

American Studies na Universidade da Califórnia (UCLA) 

divulgou que as minorias aproximam-se de 40% da popu-

lação dos Estados Unidos. Porém, a cada seis papeis prin-

cipais na televisão estadunidense, apenas 1 vai para algum 

atriz/ator não branco. O mesmo estudo observou que os 

Sitcoms tinham mais protagonistas de grupos minoritários. 

O estudo ainda aponta que dos programas de televisão 

analisados, 88.9% tinham personagens heterossexuais. O 

relatório termina com a conclusão:

6. Apesar do estudo ter 2015 no nome, os dados analisados são referentes à tempo-
rada 2012-2013 e ao ano de 2013.
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Infelizmente não há uma solução mágica para o problema de raça 
e Gênero de Hollywood. É um problema multidimensional que pede 
soluções inovadoras por cada frente. Não é um problema que vai 
se solucionar sozinho no caminho natural dos negócios. A dispari-
dade entre o que a audiência quer e a marginalização de minorias 
e mulheres em Hollywood deveria deixar claro que há um problema 
(RAMÓN e HUNT, 2015, p.54)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dos dados apresentados é possível concluir 

que há discrepâncias na número de mulheres em relação 

ao de homens como protagonistas em série de comédia 

da televisão paga no Brasil. Além dos números totalitários, 

também podemos observar nas tramas das histórias em 

questão um exuberante diferenciamento nas representações 

dos protagonistas de ambos os sexos. Na medida em que 

a mulher se mantém dentro da esfera privada em papéis de 

subordinação aos homens e dependente/louca/obcecada 

por relacionamentos, os homem surgem na esfera pública 

envolvido regularmente com tramas em que a sua profissão 

está em primeiro lugar. Dentro das falas de teóricas aqui 

apresentadas, podemos notar uma clara bipolaridade nas 

representações, tal qual já foi notada em outros meios além 

das séries de TV.
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A ausência de grupos minoritário também transcendeu 

nesta pesquisa. Personagens não brancos e não heterosse-

xuais são escassos e dos poucos que existem a sua impor-

tância na trama se dá de forma estereotipada. De fato, os 

estereótipos permeiam a representação dos grupos mino-

ritários – incluindo neles inclusive as mulheres brancas, que 

também acabam seguindo modelos de existência (esposa/

namorada, mãe, etc) e de aparência (branca, magra, etc). 

Sobretudo, notamos que na ficção seriada o regular é que 

o relacionamento seja uma conseqüência dos eventos dá 

série para o protagonista homem, enquanto para a mulher 

ele é geralmente o motivo dos acontecimentos do seriado.

Chamo atenção ao fato dos dados apresentados nesta 

pesquisa não serem um fenômeno isolado na produção de 

séries de comédia nacionais. Dentro e fora do Brasil, seja 

na televisão paga ou a cabo, no drama ou na comédia, no 

cinema ou em outras telas, a falta da mulher nas telas,  prin-

cipalmente as não brancas e não heterossexuais, foge do 

padrão patriarcal das mídias, meios de comunicação e - por 

que não dizer -  das artes. 

Entretanto, acredito que a falta de dados e de estudos 

mais consistentes sobre o assunto no Brasil pode colaborar 

para o agravamento do disparidade. Sem ser questionada, 

há grandes chances de se manter sem problematizações 
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maiores. Todavia, infelizmente, nem em países onde os 

estudos estão mais desenvolvidos com índices precisos 

sobre a quantidade de mulheres nas telas há uma uniformi-

dade entre gêneros, mesmo com melhorias vistas ao longo 

dos anos e conforme as criticas foram construídas. De fato 

os estudos internacionais têm autenticado as lutas por mais 

espaço na televisão e no cinema, chamando atenção para o 

abismo que há entre a representação do homem e da mulher 

na televisão.  Susana Funck pontua:

É aqui que reside, em meu entender, um dos maiores desafios para 
nós feministas: o de reconhecer e desestabilizar as representações 
de gênero, em especial as do feminino, que circulam sem qual-
quer questionamento no mais importante aparelho ideológico da 
contemporaneidade: a mídia (FUNCK, 2013, p.30)

Assim, cabe a nós, pesquisadores, feministas, através 

de dados e de argumentações questionar o que nos é 

vendido por veículos de massa. Com os dados recolhidos 

para este artigo, pretendo realizar análises mais complexas 

e de diferentes ângulos que não couberam neste espaço. 

Para este trabalho específico, podemos notar que o estudo 

de personagens é imprescindível já que a representação 

através de protagonistas de um meio tão visado como a tele-

visão possuiu um grande alcance entre telespectadores e 

em termos de análise de gênero pode gerar consequências 

indesejáveis ao apresentar uma representação superficial da 

mulher na sociedade.
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Todos os dias, como condição inegociável para entrar 

em sintonia com o ambiente circundante, recebemos relatos, 

imagens, discursos, depoimentos, testemunhos e dados 

que falam de acontecimentos e fenômenos aos quais não 

pudemos assistir de forma direta. Fruto de um modelo de 

comunicação mediada que, de certo, apenas potencializou 

dinâmicas sociais muito anteriores à cultura das mídias, 

somos cada vez mais dependentes daquilo que nos é dito a 

respeito de um mundo complexo, múltiplo, desorganizado – 

que clama por representações capazes de dar conta dele e 

transformá-lo em uma estrutura coesa.

Conforme apontam, em diferentes campos de saber, 

autores como Moscovici (2003), Bruner (2014), Freitas (1992) 

e Hall (2001), contar e ouvir histórias é algo que faz parte de 

nossa natureza – é algo inato, constituinte e determinante do 

sujeito. Conecta-nos, facilita o contato com os fenômenos 

mundanos, reduz o estranhamento diante das coisas e forma 

estruturas de pensamento, convenções, representações 

coletivas, identidades. “Uma narrativa molda não apenas um 

mundo, mas as mentes que procuram lhe dar significado”, 

diz Bruner (2014, p.36); é por meio delas que, em suma, 

se põem em circulação os conhecimentos que configuram 

a jornada humana, tanto no rumo do reconhecimento, 

da identificação e do familiar quanto na compreensão da 
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alteridade – ou seja, na tradução, compreensão e leitura 

de acontecimentos, objetos, pessoas e agrupamentos 

pertencentes à complexa categoria do estranho, do distante 

e do não familiar.

Entender de que modo se constroem as narrativas, 

as representações e os discursos tem sido um esforço 

importante dentro das ciências humanas e sociais. Seja no 

intuito de examinar suas implicações psíquicas, seja a fim de 

observá-las em trânsito nas interações cotidianas ou no fluxo 

dos dispositivos comunicacionais, em diversos gêneros e 

formatos, é ampla a gama de reflexões sobre os processos 

enunciativos. Cientes dos muitos desafios que persistem 

nessa seara, nosso propósito é realizar mais uma contri-

buição para o campo, no escopo das ciências da comuni-

cação, estudando os processos de figuração da alteridade 

nas narrativas midiáticas.

Como parte de uma pesquisa de doutorado, nossa 

investigação propõe a identificação e a análise de quais 

estratégias movem a representação do Outro na televisão 

brasileira. Como recorte específico de gêneros e formatos, 

optamos por um estudo centrado na grande reportagem 

jornalística e na telenovela, dois produtos com alta prevalência 

nas grades de programação. A partir de um corpus que inclui 

cenas de quatro telenovelas – “Amor Eterno Amor”, “Além 
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do Horizonte”, “Joia Rara” e “Salve Jorge” – e 16 edições do 

programa Globo Repórter exibidas entre 2011 e 2014, nosso 

objetivo é construir um marco estrutural que permita a análise 

do que denominaremos narrativas de alteridade, percorrendo 

eixos e estratégias que consideramos presentes de diferentes 

maneiras na enunciação do Outro – como a ênfase testemu-

nhal, os jogos de oposição, a construção de fronteiras e as 

interações entre ficcionalização e factualização.

DA LINGUAGEM: REPRESENTAÇÃO, 
DISCURSO E NARRATIVAS DE ALTERIDADE

Como primeiro passo para nossa análise, preocu-

pamo-nos, em especial, com os estudos de linguagem 

e com as discussões sobre os efeitos dos processos de 

representação sobre o pensamento humano – em especial, 

nos campos da identificação, da produção de identidades 

socioculturais e, extensivamente, na definição da alteri-

dade, em oposição ao Eu/Nós. Como apontam os estudos, 

iniciados ainda na Antiguidade, sobre a mimese, o trabalho 

de observar o mundo e as forças nele atuantes e represen-

tá-los – na pintura, na dança, na música etc. – possui função 

dupla: uma, de ordem mimética, que visa à reprodução do 
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que houve, para acúmulo de conhecimentos e em última 

análise para imitar a realidade aparente/visível; e outra, de 

natureza criativa, que, conforme apontado por Aristóteles 

(1996), vai muito além da mera cópia, constituindo-se 

como um produto da criatividade humana que transcende a 

imitação e assume funções simbólicas e expressivas. Vilém 

Flusser (2008) também discutirá tal processo pela via da 

abstração: nessa perspectiva, o ato de representar significa 

essencialmente o de produzir conceitos para compreender o 

mundo, partindo do concreto rumo a um universo abstrato, 

de códigos, imagens e representações diversas. Não à toa, 

ao longo da história o homem “se afastou ainda mais do 

mundo concreto quando, efetivamente, pretendia dele se 

aproximar” (FLUSSER, 2008, p.10). 

Ainda nesse âmbito, cabe-nos percorrer os conceitos 

de Serge Moscovici (2003) a respeito da representação social 

– um processo que envolve todas as interações humanas e 

que consiste na denotação, denominação, organização e 

definição de conceitos, nomes e atribuições aos fenômenos, 

objetos e pessoas da realidade concreta. Para o autor, “a 

dinâmica das relações é uma dinâmica de familiarização, 

onde os objetos, pessoas e acontecimentos são percebidos 

e compreendidos em relação a prévios encontros e para-

digmas” (MOSCOVICI, 2003, p.55). Em função disso, as 
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representações têm como finalidade central “tornar familiar 

algo não familiar, ou a própria não familiaridade” (MOSCOVICI, 

2003, p.54), atuando tanto na dimensão consensual – ou 

seja, estruturando o senso comum – quanto na prescritiva – 

ao impor-se sobre nós com uma “tradição que decreta o que 

deve ser pensado” (MOSCOVICI, 2003, p.36). 

Outras concepções fundamentais dos estudos de 

linguagem que fundamentam nossa pesquisa são as de 

narrativa e de discurso. Observando, em especial, as refle-

xões sobre as estruturas e as funções narrativas, definimos 

a narração como um processo de representação subja-

cente aos sistemas linguísticos e buscamos compreender 

seus reflexos sobre a identidade. Nesse sentido, os Estudos 

Culturais, com as contribuições de Woodward (2000), Hall 

(2001) e Bhabha (1998), são especialmente pertinentes por 

conectar os processos narrativos à configuração da iden-

tidade, à escrita da tradição, à produção das modernas 

noções de nação, comunidade e coletividade – em suma, à 

ideia, por nós aventada no início deste texto, de que narrar 

significa não apenas falar de si e do Outro, mas também 

constituir o laço social e posicionar o sujeito em termos de 

subjetividades, escolhas e modos de estar no mundo. 

Dentro desse campo, encontramos ainda a noção da 

narrativa da nação, que segundo Hall (2001, p.49) consiste 
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nas “estórias que são contadas sobre a nação, memórias 

que conectam seu presente com seu passado e imagens 

que dela são construídas”. Esse raciocínio nos é especial-

mente pertinente por considerarmos que, para além das vias 

da identificação de um sujeito a um grupo ou comunidade, 

ou seja, para além da identidade, também existe um trabalho 

essencial de demarcação da diferença e de configuração do 

Outro nas narrativas sobre o mundo. Como afirma Woodward 

(2000, p.41), “a diferença é aquilo que separa uma identi-

dade da outra, estabelecendo distinções, frequentemente na 

forma de oposições”. 

Aprofundando tal análise, Homi Bhabha dirá que a 

identidade é permanentemente questionada: em oposição 

às construções essencialistas de uma identidade coletiva 

que se propõe una e coesa, surgem não apenas os discursos 

de diferença que a ela se contrapõem externamente, mas 

também as “contra-narrativas” da nação – cisões internas, 

discursos de reação contra-hegemônica que “continua-

mente evocam e rasuram suas fronteiras totalizadoras” e 

“perturbam aquelas manobras ideológicas através das quais 

‘comunidades imaginadas’ recebem identidades essencia-

listas (BHABHA, 1998, p.211).

Outros achados pertinentes na filosofia da linguagem 

e nos estudos do discurso (cf. GOMES, 2003; 2008; FREITAS, 
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1992; FOUCAULT, 1996) permitem a compreensão da relação 

entre as operações da linguagem e as tensões de poder 

implícitas nos jogos de identidade e alteridade, incluindo 

aspectos como a dimensão disciplinar da linguagem, os 

discursos circulantes e formações discursivas, a formação 

de leituras preferenciais e a questão da estereotipia. Dentro 

desse campo, interessa-nos, em essencial, compreender 

que a construção dos discursos da diferença, a definição 

das fronteiras e dos polos opositivos entre o familiar e o 

distante e a demarcação do Eu/Nós e do Outro obedecem 

a uma lógica eminentemente disciplinar, dentro da qual se 

realiza a produção de verdade com base em um jogo de 

oposições, de isolamento de campos, que implica “embates 

e coerções, interdições e exclusões” (GOMES, 2003, p.45), 

determinando aquilo que é visível e domesticando nossa 

percepção de alteridade. 

Em relação de complementaridade à narrativa da 

nação dos Estudos Culturais, entendemos narrativas de 

alteridade como enunciados que põem no centro de sua 

intriga o processo de contato, conflito e reconhecimento de 

universos cultural ou geograficamente distantes, enfatizando 

– ao invés da evocação de mitos fundacionais, tradições e 

laços propícios à identificação, como nas narrativas nacionais 

– a apresentação do Outro por meio de referencialidade, 
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ancoragem, objetivação e oposição. Para além do consumo 

de imagens e discursos associados ao exotismo à sedução 

causada pelo étnico, pelo estrangeiro e pelo desconhecido, 

as narrativas de alteridade têm dupla função: apresentar um 

olhar que leva ao (re)conhecimento, possibilitando vivências 

mediadas e uma partilha de imagens, e atuar na conformação 

do sujeito, oferecendo-lhe elementos (discursos) da diferença 

que permitem a formação de fronteiras e polos opositivos a 

partir dos quais se configura sua própria identidade.

Entendemos que, em um contexto de ampla midia-

tização da vida e mundialização dos costumes e culturas, 

narrar o Outro se torna um ponto de partida essencial para 

aprimoramento da experiência de mundo; para muitos, o 

contato mediado com a alteridade pode ser via única de 

acesso, em função de constrangimentos e dificuldades 

estruturais (distâncias geográficas, limitações financeiras e 

de tempo etc.). Trata-se, portanto, de produto essencial para 

a produção de sentido e para a própria configuração dos 

campos do familiar e do não familiar em um mundo virtual-

mente infinito em termos de experiências, vivências e cami-

nhos de identidade possíveis.

Assim como a narrativa da nação, a de alteridade 

pode – e tende a – ser preexistente à consciência indivi-

dual, servindo à sua própria conformação em comunidades 
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específicas. Atua de modo convencional e prescritivo, como 

diz Moscovici (2003, p.36), ou disciplinar, nos termos de 

Foucault (1996) e Gomes (2003), pois nos ensina a enxergar 

o Outro de determinado modo, orientando consensos sobre 

ele produzidos e definindo seus traços que são trazidos à luz 

na representação.

DA MIDIATIZAÇÃO: ESTUDOS SOBRE 
IMAGEM E GÊNEROS TELEVISUAIS

 Como já ressaltamos, trabalhamos com a hipótese 

de que as narrativas audiovisuais são um campo de ampli-

ficação da experiência de entrar em contato com o Outro – 

que é convertido em discurso e codificado a fim de se tornar 

legível, com vistas à sua apreciação por um tipo específico 

de audiência. Vários autores (KAMPER, 2001; DUBOIS, 1994; 

DEBRAY, 1993; FLUSSER, 2007; 2008; MACHADO, 2002; 

CATALÀ, 2005) propõem um exame minucioso das imagens 

nos mais diversos suportes e dos efeitos provocados por 

sua circulação; nosso intuito é resgatar algumas destas 

reflexões para alcançar o raciocínio que pressupõe a evene-

mencialidade – ou capacidade de produção discursiva da 

experiência – dos processos imagéticos, com implicações 
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diretas (e alinhadas ao que já discutimos sobre o discurso) 

na conformação dos sentidos de identidade e alteridade.

Conforme aponta Kamper (2001), a imagem possui 

ao menos três funções: “a de presença mágica, a de repre-

sentação artística e a de simulação técnica, entre as quais 

existem múltiplas intersecções e superposições” (KAMPER, 

2001, p.7). Ou seja: ela reflete/presentifica, representa e 

simula, com todas as sutilezas que separam o sentido de 

tais termos. Dentro desse aspecto, fica evidente que, das 

imagens mentais mais ancestrais aos modernos regis-

tros digitais, elas nos permitem – assim como notado nos 

estudos sobre narrativa – atuar na substituição das coisas e 

na compilação de dados sobre o mundo. Raciocínio seme-

lhante será trazido por Régis Debray (1993), que, ao refletir 

sobre a função de representação das imagens, dirá que 

temos desde a gênese das sociedades uma “compulsão 

imaginária” – que poderíamos entender como um desejo 

de narrar e imaginar. No entanto, é necessário refletir sobre 

as transformações pelas quais este processo passa com 

a ascensão das imagens técnicas ou tecnoimagens – 

conforme terminologias de Flusser (2007; 2008) e Machado 

(2002). Segundo Flusser, o processo de transposição de 

uma atividade eminentemente humana – seja o pensar por 

imagens, seja a representação pictórica – para dispositivos 
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que automatizam o registro, como câmeras fotográficas ou 

de vídeo, resulta não apenas em uma mudança na forma 

com que nos relacionamos com as imagens; gera, também, 

uma transformação cognitiva.

A partir das noções de pensamento conceitual (ou 

em linha) e pensamento imagético (ou em superfície), Vilém 

Flusser discutirá de que modo o processo de abstração 

– ou seja, de olhar o ambiente ao redor e convertê-lo em 

conceitos – sofreu uma reversão a partir da ascensão das 

imagens técnicas. De acordo com o autor, a natureza mágica 

das representações visuais alcança sua máxima eficiência 

na contemporaneidade: a ilusão produzida por imagens 

cada vez mais verossímeis, informativas e ricas faz com 

que passemos a viver na “superfície” dos fenômenos, e não 

mais nas representações abstratas que os interpretam. Tido 

como um modo de cognição no qual primeiro alcançamos 

o “concreto” (a materialidade das imagens) para somente 

depois partir aos conceitos que o originaram, o pensamento 

imagético se opõe ao chamado pensamento conceitual (ou 

em linha), cujo eixo de direcionamento é o texto, que propõe 

uma leitura mais clara e menos polissêmica do mundo. Nas 

palavras do autor, “as mensagens da mídia imagética são 

mais ricas e as mensagens da mídia conceitual são mais 

nítidas” (FLUSSER, 2007, p.115).
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Não faltam reflexões polêmicas sobre o que tal 

condição geraria, no longo prazo, para a humanidade. 

Alguns, como Debray (1993), notarão o chamado “declínio 

do olhar” – a perda de valor dessa operação cognitiva – a 

partir do excesso de informação, em um mundo dominado 

pelos dispositivos audiovisuais e pelo que ele denomina vide-

osfera. Para nós, no entanto, é preciso reconhecer o poten-

cial de transmissão de experiências e de reconfiguração 

das vivências de mundo a partir das novas possibilidades 

narrativas e enunciativas propiciadas pelas tecnoimagens – 

o que nos leva à suposição de um processo evenemencial 

em espaços como o televisivo, a partir do qual a experiência 

de mundo é transposta a registros que não apenas informam 

sobre, mas conduzem e guiam a percepção e a cognição a 

partir de uma experiência de contato que outro (o operador 

de imagens) viveu e nos trouxe.

Para chegarmos a esta hipótese, perpassamos 

algumas discussões relacionadas aos estudos da imagem 

– desde os debates de Dubois (1994) a respeito do caráter 

indicial e referencial de toda imagem, notada em sua 

dimensão material de registro sob determinado ângulo de 

uma realidade dada, até as discussões de Debord (1997) a 

respeito do que poderíamos denominar imagem espetacular, 

como elemento de uma cultura contemporânea marcada 
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pela aparência e pela própria produção do sujeito e de 

seus comportamentos, valores e condutas como imagens 

destinadas ao consumo. Outro importante referencial são 

os estudos de Català (2005) sobre as imagens complexas, 

registros de uma cultura contemporânea em que as repre-

sentações – pinturas, imagens psíquicas, gravuras, fotogra-

fias, vídeos etc. – se tornaram cada vez mais conectadas 

entre si, múltiplas e polissêmicas. Nas palavras do autor, hoje 

“ya no existen imágenes aisladas, ni siquiera están aisladas 

aquellas que fueron pensadas aisladamente, aquellas que 

pertenecen a la época de la imagen cerrada (CATALÀ, 2005, 

p.46-47).

É assim que chegamos a uma ideia de imagem evene-

mencial: um tipo de registro do real que se configura, a um 

só tempo, como produto e fio condutor das experiências, 

como captura e moldura de mundo, passível de identificação 

nos diferentes suportes e formatos de produção imagética. 

Capazes de sugerir a lógica do sentido (simbólica), a mate-

rialidade (indicial) e a visualidade (icônica) do instante que é 

registrado, as imagens evenemenciais sinalizam um caminho 

para a análise dos registros televisuais e sua capacidade de 

reconstituir a experiência e a descoberta do Outro.
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OS GÊNEROS E SEUS ESTATUTOS: 
OLHARES SOBRE O JORNALISMO E A 
FICÇÃO

Outro ponto sobre o qual devemos nos debruçar é a 

configuração dos gêneros jornalísticos e de ficção seriada, 

suas características e especificidades na mídia televisiva e, 

em especial, os marcos estruturais das narrativas da grande 

reportagem e da telenovela – formatos que optamos por 

analisar mais a fundo em nosso trabalho.

Dentro do campo do jornalismo, são muitos os cami-

nhos pelos quais modernas teorias têm buscado compre-

ender o estatuto, a relação de conexão com a realidade 

e as principais operações e os efeitos de sentido produ-

zidos pelas narrativas de informação; pelo propósito de 

nosso trabalho, torna-se especialmente pertinente examinar 

noções como as de objetividade – com base, entre outros, 

nos estudos de Sponholz (2009), Benedeti (2009), Gomes 

(2003), Sodré (2009) e Medina (1988) – e referencialidade, a 

de ficcionalidade e os marcos definidores da grande repor-

tagem, marcada, segundo nossa perspectiva, pelo reforço 

da narratividade.
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Em um estudo até hoje muito influente, Cremilda 

Medina (1988) nota que “o papel da comunicabilidade é 

despojar a realidade multiforme de dados acessórios e 

representá-la de forma simples e inteligível” – operação essa 

executada, principalmente após o século XIX, nas socie-

dades industriais e pós-industriais, pelo jornalismo. Sob uma 

perspectiva histórica, nota-se que a existência deste campo 

profissional está ligada ao desenho de um campo discursivo 

necessário nas sociedades democráticas formadas após 

a queda das monarquias absolutas, nas quais o signo da 

liberdade de expressão, do ideal iluminista e do projeto da 

Modernidade são elementos-chave (SODRÉ, 2009). Como 

nota Muniz Sodré, a imprensa carrega a noção de liberdade 

de expressão e inaugura uma tradição de pretensa transpa-

rência em seus discursos, usando, para isso, a “construção 

de uma narrativa sobre si mesma como entidade mítica que 

administra a verdade dos fatos sociais” (SODRÉ, 2009, p.12).

Essa visão especular da atividade jornalística, porém, 

veio sendo questionada ao longo dos séculos XX e XXI, 

em especial por serem visíveis as contaminações ideoló-

gicas, econômicas, culturais e políticas que atravessam 

todo discurso e, naturalmente, também este campo. 

Perspectivas como a de Liriam Sponholz, por exemplo, 

denotam que a moderna noção de objetividade, entendida 



sumário
Narrar o outro no jornalismo e na ficção

119

“como a adequação de uma representação à realidade” 

(SPONHOLZ, 2009, p.18), deve considerar a tensão entre as 

limitações próprias de qualquer narrativa e o compromisso 

com a defesa do interesse público, da cidadania, da liber-

dade de expressão e do acesso à informação. 

Nessa esteira, alguns estudos específicos sobre o tele-

jornalismo, como os de Coutinho (2012) e o de Farré (2004), 

ajudarão a examinar a ficcionalização que se combina à refe-

rencialidade à hora de se repassar relatos de informação. 

A perspectiva de que a notícia, a reportagem e todos os 

formatos do jornalismo são narrativas como quaisquer outras 

faz-nos reconhecer que estratégias de aproximação objetiva 

com o real – como o uso de porta-vozes e testemunhos e 

a construção das cenas – acabam, também, reforçando a 

narratividade dos relatos. Como bem alerta Marcela Farré, 

“el noticiero no es otra cosa que una construcción artística 

de la verdad posible, un ensayo de comunicación que acaso 

acierte en la búsqueda de referencia” (FARRÉ, 2004, p.42).

Com base em diversos estudos sobre movimentos 

jornalísticos que buscaram dar ênfase a esses traços – 

como o new journalism (WOLFE, 2005), o jornalismo literário 

(PENA, 2007) e as reflexões sobre a reportagem “alinear” 

(MEDINA, 1988) ou “de alta densidade” (FARO, 2013) –, 

identificamos cinco grandes traços que marcam o formato 



sumário
Narrar o outro no jornalismo e na ficção

120

de grande reportagem: (a) ampliação espaço-temporal do 

fato social; (b) construção dramática/diegética das cenas 

(reforço da narratividade); (c) reforço da enunciação e da 

autoria pelo trabalho testemunhal; (d) singularização do fato 

por meio de personagens e histórias de vida; e (e) uso de 

técnicas e índices de ficcionalização. São essas caracterís-

ticas que propomos observar e cruzar aos elementos dos 

gêneros ficcionais na análise de narrativas televisivas de 

informação e ficção.

Quanto aos estudos da ficção, apoiamo-nos nas 

noções de Eco (1994) e outros que falarão dos processos 

imersivos e “acordos” ou contratos estabelecidos entre 

autor, leitor e obra para identificar a construção de laços 

entre referencialidade e ficcionalidade dentro de produtos 

voltados à encenação de universos fictícios. Esse pano de 

fundo leva-nos aos estudos modernos sobre a telenovela 

brasileira, um formato que tem sido identificado por estu-

diosos como Lopes (2003; 2009) como uma narrativa da 

nação: ou seja, um entrançamento dramático que exprime 

os anseios, necessidades, características e sistemas discur-

sivos que constituem o mosaico sociocultural da sociedade 

brasileira. Nas palavras da autora, “a novela passou a ser um 

dos mais importantes e amplos espaços de problematização 

do Brasil, indo da intimidade privada aos problemas sociais” 
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(LOPES, 2009, p.26). Perspectiva que também é trabalhada 

por Maria Aparecida Baccega – para quem, inclusive, even-

tualmente “o telejornal muitas vezes tem mais ficção que a 

telenovela” (BACCEGA, 2003, p.10), dada a qualidade refe-

rencial e o vínculo desta com o cotidiano nacional – e por 

pesquisas que examinam a presença do merchandising 

social e de temas culturais e políticos em telenovelas. De 

fato, podemos notar que, assim como o telejornalismo por 

vezes se reveste de elementos ficcionalizados na forma de 

seu discurso, a telenovela eventualmente será capaz de 

combinar “convenções formais do documentário e do melo-

drama televisivo” (LOPES, 2009, p.26), constituindo-se como 

relato que informa na mesma medida em que diverte.

Ancorados por diversos estudos sobre a telenovela 

brasileira, em especial os de Melo (1988), Baccega (2003), 

Lopes (2003; 2009), Martín-Barbero (1988) e Campedelli 

(1987), identificamos cinco grandes traços estruturantes 

do formato: (a) serialidade das tramas; (b) referencialidade 

temática; (c) multiplicidade e mutabilidade de tramas; (d) 

espaço-temporalidade múltipla; e (e) redundância e recor-

rência de personagens (tipicidade). A partir do cruzamento 

de tais componentes, sua identificação em narrativas de 

ficção e eventualmente também nas jornalísticas e da obser-

vação de narrativas de alteridade, nossa pesquisa busca 
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entender as maneiras com as quais o Outro é ressignificado 

dentro desses diferentes gêneros televisuais.

A CONSTRUÇÃO DO OUTRO NA TV: EIXOS 
ANALÍTICOS E PRIMEIROS APONTAMENTOS

Diante do desafio de examinar um corpus complexo e 

de diferentes características estruturais e de gênero – como 

discutido no tópico anterior –, optamos por realizar uma 

pesquisa inicial exploratória, identificando as telenovelas 

produzidas pela Rede Globo e as edições do programa 

Globo Repórter entre 2010 e 2014 que abordaram universos 

de alteridade (com os recortes geográfico – países – e socio-

cultural – biomas brasileiros). 

No total, mapeamos nove telenovelas e 16 grandes 

reportagens que respondiam diretamente ao nosso objetivo 

de analisar narrativas de alteridade nos eixos da ficção e do 

telejornalismo. A seleção final do corpus correspondeu à 

escolha de quatro telenovelas – “Amor Eterno Amor” (2012), 

“Além do Horizonte” (2013-2014), “Joia Rara” (2013-2014) 

e “Salve Jorge” (2012-2013) – e das 16 edições de Globo 

Repórter, que incluem reportagens sobre países como 

Nepal, Moçambique, Vietnã, Tailândia, Armênia, Laos e 
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Camboja, além de programas sobre a Amazônia, o Pantanal, 

o Araguaia e os Pampas gaúchos. Todos os materiais foram 

exibidos entre 2011 e 2014 e expõem, de modo notável, as 

complexas estratégias voltadas à enunciação de universos 

socioculturais distantes, a fim de traduzir ao telespectador 

elementos da diferença cultural – enquadrando-se, portanto, 

na nossa noção de narrativas de alteridade.

Nosso processo de análise se fundamenta em três 

grandes eixos ou estratégias discursivas que são especial-

mente ressaltados na observação dos produtos televisivos: 

as estratégias testemunhais/evenemenciais ou de imersão; 

os jogos de oposição e a construção discursiva de fronteiras; 

e o diálogo e hibridização entre índices de ficcionalização e 

factualização nas narrativas de alteridade. O primeiro eixo 

alude aos processos de inserção do testemunho – uma estra-

tégia bastante reconhecida e estudada nas teorias modernas 

do jornalismo, seja por meio de repórteres e apresenta-

dores, seja por meio de personagens fictícias, que se tornam 

responsáveis pela intriga dramática, pela transposição de 

fronteiras e pelos diálogos entre culturas. Esse processo 

reforça a singularização e fica evidente no jornalismo com o 

uso de “personagens” – cidadãos comuns, vítimas ou teste-

munhas de algum acontecimento, fontes especializadas etc. 

– que corroboram a questão em pauta, a fim de “tornar o 
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relato mais acessível ao espectador, acionando sua identifi-

cação com o que é narrado” (LEAL, 2009, p.96). 

François Jost discute a mesma questão ao mostrar 

que, na comunicação jornalística, supera-se a “indicialidade 

pura” por meio do testemunho dos próprios jornalistas – que 

se tornam “personagens” dentro do processo noticioso, 

como em coberturas de conflitos/catástrofes e entradas 

ao vivo em determinados locais. Nesses casos, estabele-

ce-se uma promessa de autenticidade, na qual “o signo não 

remete mais a um objeto que seria o mundo, o enunciador é 

um sujeito humano, que está ligado ao mundo pelo olhar”. 

Nesse tipo de testemunho, “a realidade não é mais fundada 

sobre o visível, mas sobre a sinceridade e sobre a interiori-

dade de uma memória que registrou os fatos” (JOST, 2009, 

p.23). Nossa ideia é, portanto, compreender, no primeiro eixo 

de análise, como o testemunho consiste em uma estratégia 

evenemencial, de relato, transmissão e ao mesmo tempo 

produção da cena narrada.

O segundo eixo de análise remente aos jogos de 

oposição e ao processo de construção de fronteiras. 

Interessa-nos, aqui, debater de maneira aprofundada como 

a intriga narrativa se move segundo princípios de produção 

de polos opositivos tanto no jornalismo quanto na ficção, 

examinando e mapeando possíveis pontos de convergência 
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e diferenciação. Visualizamos uma série de questões 

relacionadas às discussões sobre os procedimentos de 

marcação da identidade e da alteridade, incluindo as noções 

da tradução e da contra-narrativa (BHABHA, 1998) – que nos 

ajudam na identificação dos modos com que não apenas 

outros países, mas o próprio Brasil e seus biomas são narrados 

como componentes exóticos – e o conceito de fronteira de Iuri 

Lotman (1998), oriundo da semiótica da cultura. Como afirma 

Lotman, as fronteiras atuam como um conjunto de “filtros” 

que permitem a legibilidade de discursos e a conversão de 

não mensagens em mensagens – ou seja, são espaços 

intersticiais, nos quais se reduz a não familiaridade. Como diz 

o autor, “la función de toda frontera y película (...) se reduce 

a limitar la penetración de lo externo en lo interno”, e esse 

procedimento permite “la separación de lo propio respecto de 

lo ajeno, el filtrado de los mensajes externos y la traducción de 

éstos al lenguaje propio” (LOTMAN, 1998, p.26).

Por meio de vários recursos verbais – os textos em 

off de repórteres que promovem a comparação entre “nós” 

e “eles”; as falas de personagens de telenovela que viajam 

a outro país e se maravilham com as peculiaridades cultu-

rais e paisagens – e visuais – as “janelas” paisagísticas que 

indicam a transição do Brasil para um núcleo estrangeiro, as 

artes e ilustrações nas reportagens, imagens panorâmicas 
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etc. –, as produções televisivas inseridas em nosso corpus 

trabalham diretamente na produção de polos positivos. Cabe 

a nós examinar em que medida – e com quais implicações 

– esse processo é desenvolvido, em termos estruturais, no 

jornalismo e na ficção seriada.

Por último, mas não menos importante, nosso trabalho 

também lança luz sobre a questão da interação entre ficcio-

nalidade e referencialidade. Ancorados na perspectiva da 

existência de uma dramaturgia telejornalística – como discu-

tido por Coutinho (2012) – e, também, de um processo de 

construção de mundos possíveis na narrativa de informação 

(FARRÉ, 2004), de modo análogo àquilo que ocorre no texto 

de ficção, buscamos compreender as interlocuções entre 

os modos de representação jornalísticos e fictícios para 

universos de alteridade. A esse debate, somam-se refle-

xões já feitas por nós em estudos anteriores (LOBATO, 2014) 

que mapearam elementos de factualização nas telenovelas 

que abordam universos exóticos – questão que revisitamos, 

nesta pesquisa, de forma mais aprofundada, por meio de um 

corpus mais amplo e heterogêneo. Nossa hipótese nesse 

campo consiste, essencialmente, na de que a produção da 

intriga narrativa em produtos televisuais voltados à alteridade 

consiste, essencialmente, no próprio reforço dramático do 

processo de descoberta do Outro. Ou seja, a despeito das 
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pautas dos programas jornalísticos, a despeito do enlace 

dramático das telenovelas, a narrativa de alteridade tem sua 

intriga voltada ao Outro. É um processo de agenciamento do 

telespectador em torno do reconhecimento da diferença e 

sua conversão para um universo de familiaridade, mobili-

zando diversas estratégias – dentre as quais a de diluir as 

fronteiras entre o factual e o ficcional, dentro dos limites de 

cada gênero ou formato.

CONSIDERAÇÕES E APONTAMENTOS 
FUTUROS

Os três eixos ou estratégias que apresentamos aqui 

guiam nossa proposta de um marco referencial para a 

análise das estruturas narrativas da alteridade em diferentes 

gêneros e formatos. Consideramos necessário aplicar tais 

reflexões à materialidade da atual produção brasileira, o que 

fazemos em nossa pesquisa atual por meio da análise de 

edições de Globo Repórter e telenovelas. 

Em nossa observação de diferentes recursos verbais, 

textuais e visuais dos materiais em questão, utilizamos 

os referenciais teóricos e métodos de análise das teorias 

do jornalismo, dos estudos culturais, das ciências da 
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linguagem, da narratologia, de teorias sobre a imagem e de 

pesquisas sobre telenovela e ficção seriada, apresentados 

anteriormente. Além desse referencial, alguns conceitos que 

buscamos desenvolver, como o de imagem evenemencial 

o de narrativa de alteridade, o de alteridade sociocultural 

e geográfica e os que configuram a linguagem da grande 

reportagem e da telenovela, são de especial relevância para 

examinarmos e problematizarmos de que modo se narra – e 

se vivencia – o Outro na televisão brasileira.
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INTRODUÇÃO

O conceito acerca da era da conexão fortalece a ideia 

de uma permanência em rede pelos sujeitos sociais que tem 

sido observada a partir da popularização da internet e da 

modernização dos aparelhos de comunicação e de acesso 

à web. Assim, de modo acentuado, os usuários desse meio 

passam a exercer suas funções e interações também a 

partir de mecanismos online, o que viabiliza novas formas 

de manifestações. Diante disso, têm sido percebidas que as 

manifestações realizadas pelos atores das redes sociais têm 

interferindo em diversos aspectos da vida cotidiana, a citar 

como exemplo as relações consumeristas. Isso tem exigido 

das empresas um trato especializado direcionado a esses 

novos clientes.

Partindo dessa análise, a pesquisa faz um levanta-

mento sobre a evolução do conceito de marketing para 

entender como têm se configurado os novos modelos de 

relações de consumo recorrentemente observados na socie-

dade atual. Assim, o trabalho evidencia como os velhos 

formatos têm se adaptado diante dos paradigmas propostos 

pelo marketing mais contemporâneo, os quais têm se esta-

belecido no âmbito da comunicação entre as empresas e 

seus clientes, construídos de modo a consolidar os valores 
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delas. Para tanto, utiliza como estudo de caso a polêmica 

em que se envolveu o proprietário do bar PAM1 ao questionar 

uma cliente que expôs no facebook sua insatisfação pessoal 

pelo atendimento prestado na empresa.

Dessa forma, é preciso compreender como as ações 

do marketing 3.0 têm influenciado nas maneiras de lidar 

com os novos perfis de consumidores a fim de estabelecer 

uma interação mais profissional para manutenção da boa 

imagem dos produtos e serviços. Portanto, a partir do caso 

em tela, a pesquisa retrata a repercussão de uma seria de 

participações em rede de clientes conectados, mais especi-

ficamente, observando o uso das redes sociais como meios 

de manifestações. 

Diante disso, analisam-se ainda como as novas 

tecnologias cada vez mais influenciam as reconfigurações 

dos formatos das relações de consumo na atualidade, tendo 

suas práticas não mais adstritas aos negócios nos balcões 

das empresas, mas ficando permanentemente em execução, 

à medida que o cliente insatisfeito pode entrar na rede e 

dissecar suas percepções de qualquer lugar e a qualquer 

tempo. Interessante nessa nova estrutura mercadológica é a 

1. Neste artigo, optou-se por utilizar a sigla do nome do bar nas citações que fazem 
menção ao empreendimento.
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notoriedade que os sujeitos conquistam, voltando a atenção 

das empresas para as manifestações desse nicho, também 

por meio do monitoramento na web.

MARKETING PARA CONSUMIDORES

Os consumidores têm assumido uma nova postura 

diante das práticas consumeristas. Não figuram mais como 

meros compradores, pelo contrário, são sujeitos partici-

pantes e ativos nas relações de consumo, na medida que 

expõem e manifestam suas percepções sobre elas, em 

especial, por meio das redes sociais. Assim, sendo conside-

rados verdadeiros formadores de opinião, eles influenciam 

nos processos de compras e aquisições de bens e serviços 

pelos demais sujeitos.

Analisando a evolução do conceito de marketing, 

observa-se que, antes, os instrumentos de promoção usados 

pelas empresas se baseavam exclusivamente na venda dos 

produtos, ou seja, as elas usavam os modelos tradicionais 

de publicidade (jornal, televisão, telefone, malas-diretas 

etc.) para construir suas campanhas e atingir o objetivo de 

consolidar as vendas. Assim, a participação do consumidor 
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nessas relações era limitada à efetivação da compra, sendo 

o foco das empresas apenas o produto. 

Percebe-se que, com a infinidade de recursos midi-

áticos existente, ocorre uma facilitação da contribuição do 

consumidor nesses processos de consumo, uma vez que 

passam a participar e interferir diretamente na construção da 

imagem das empresas, contribuindo para o sucesso ou até 

mesmo o fracasso de uma marca. Isso vem a representar 

uma nova fase nas práticas consumeristas – aproprian-

do-se do que Jenkins (2009) menciona – tidas aqui como o 

consumo participativo.

A internet tem se configurado como um meio de 

forte apelo nos processos de divulgação e de propagação 

de bens e serviços. Nessa perspectiva, os processos de 

compras têm ganhado cada vez mais espaço nas mídias 

alternativas, fora dos mass medias. Sendo assim, os anún-

cios – antes fortemente disseminados na televisão, nos 

jornais e nas rádios – agora encontram nessas mídias a 

possibilidade de estabelecer-se no mercado. Atribui-se a 

isso o crescente número de usuários em rede e à conexão 

permanente à internet, somados ainda ao acesso direto às 

empresas que a web proporciona estabelecido por um meio 

rápido de interação, podendo o consumidor ser atendido de 

diversas formas (mídias sociais, email, aplicativos etc.).



sumário
Clientes em rede

136

A evolução do marketing se dá pelo próprio comporta-

mento desses novos consumidores inseridos virtualmente, que 

apresentam mudanças comportamentais ao longo do tempo. 

Diante disso, faz-se necessário compreender o significado do 

conceito de marketing, partindo dos ensinamentos de Kotler 

(2010), reconhecido pelos estudos na área. O autor compre-

ende por marketing uma atividade que busca segmentar o 

mercado, identificando novas oportunidades, se organizando 

e estudando possibilidades para lançar algo novo.

É sabido que as culturas dos diversos mundos têm 

estabelecido verdadeiras conexões por meio da internet, 

mas, até chegar ao que hoje se entende por marketing, 

houve mudanças significativas na construção do conceito, 

passando por várias significações e adequações associadas 

às mudanças socioculturais. 

Com o fácil acesso às ferramentas de mídias estabe-

lecidas na web, os sujeitos as utilizam recorrentemente para 

adquirir bens e consumos – a exemplo das compras online –, 

também para se identificarem com as marcas das empresas 

a partir de um sentimento de pertencimento a grupos de afini-

dade. Diante disso, as empresas têm buscado estreitar os 

laços com os consumidores, sob as propostas da transpa-

rência e da proximidade, já que eles são reconhecidos pelo 
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mercado como “peças-chave” para a garantia de sucesso 

das empresas.

Saber que a empresa apoia uma causa social não basta para que 
ela seja percebida de maneira positiva, pois hoje todos os aspectos 
que envolvem o processo de fabricação de um produto são acom-
panhados e avaliados pelo consumidor, desde sua origem e condi-
ções de fabricação até o impacto do produto no meio ambiente, por 
exemplo. (ZENONE, 2006, p. 73)

Em uma visão crítica, a evolução do marketing pode 

ser visualizada em três eras distintas, quais sejam: a) marke-

ting 1.0, no qual o foco das preocupações era o processo 

de produção dos produto, tendo as atenções voltadas pura-

mente para a venda; b) marketing 2.0, momento em que 

emerge a preocupação com os consumidores, tendo como 

objetivo principal a satisfação e a retenção deles; c) marke-

ting 3.0, que segundo que Kotler (2010) tem foco nos princí-

pios e valores da empresa, a partir de uma lógica sustentável 

e justa para a garantia de ações que contribuam para o bem 

estar social.

Na primeira fase, o marketing era orientado pela transação, concen-
trava-se em como efetuar a venda. Na segunda fase, o marketing 
tornou-se orientado pelo relacionamento – como fazer o consu-
midor voltar e comprar mais. Na terceira fase, convida os consu-
midores a participar do desenvolvimento de produtos da empresa 
e de suas comunicações. O marketing colaborativo é o primeiro 
elemento básico do Marketing 3.0. As empresas que praticam o 
Marketing 3.0 querem mudar o mundo. Não conseguirão fazê-lo 
sozinhas. O Marketing 3.0 representa a colaboração de entidades 
de negócios que compartilham conjuntos semelhantes de valores e 
desejos. (KOTLER, 2010, p. 12)
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Resumidamente, as ideias estabelecidas por Kotler 

(2010) caracterizam essas fases, respectivamente, como: a 

do período da revolução industrial em que vigoram a fabri-

cação e o desenvolvimento de produtos; a da tecnologia da 

informação com a diferenciação dos produtos, a partir de 

novas opções e diversificados modelos; e da era das novas 

tecnologias, que com o advento da internet, com a veloci-

dade da comunicação e com o acesso facilitado aos meios, 

tem gerado uma busca por valores agregados às empresas 

e aos produtos. 

No modelo 3.0, a identidade estratégica da empresa 

entra em pauta, de forma que sua missão, seus valores e 

seus princípios são partes importantes na construção da 

imagem perante o mercado e seus clientes. Os valores de 

um empresa ultrapassam suas paredes, indo além dos 

campos funcional e emocional. Com isso, entra em cena o 

caráter “espiritual” dos produtos ofertados, fazendo com que 

as empresas despertem para agregarem valores sociais, 

políticos, ambientais, dentre outros, que estão no centro das 

preocupações dos sujeitos. 

Com a incidência da internet e a emergência das inte-

rações em rede, vê-se um novo modelo de marketing se 

firmando, o qual se pode identificar como “marketing cola-

borativo”. Este trata-se de um formato enaltecido dentro dos 
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processos de participação dos atores conectados, que tem 

ganhado força sob o prisma de uma sociedade globalizada. 

Assim, os sujeitos interligados envolvem-se em um ambiente 

de manifestações com grande alcance, estando abertos a 

novas experiências e inserindo-se em uma sociedade cada 

vez mais criativa e questionadora.

As novas tecnologias de informação e comunicação 

têm proporcionado, portanto, mudanças nas estratégias 

de marketing a fim de acompanhar de perto esse novo 

modelo estabelecido. A popularização da internet e demais 

instrumentos tecnológicos de conversação em rede têm 

aproximado os consumidores das empresas, influenciando 

e transformando as relações clientes-empresas. Na atua-

lidade, a interatividade e a rapidez dos fluxos comunica-

cionais ganham força, tornando representativas as “falas” 

desses novos consumidores. 

Observa-se que o campo da comunicação é configu-

rado por um espaço tecnologizado, fortalecendo a ideia da 

conexão permanente defendida por Lemos (2004), na qual 

os sujeitos estão conectados a todo instante, influenciados 

pela mobilidade proposta pela sociedade globalizada. Nesse 

aspecto, nas redes sociais têm se construído um espaço de 

discussões e relações não só entre os consumidores, mas 

também entre as empresas e estes. Portanto, observa-se 



sumário
Clientes em rede

140

que as políticas e as ações das empresas têm e tornado 

temas frequentes de debates, a exemplo do Facebook.

Percebe-se a existência de um papel fundamental das 

redes sociais nesse novo modelo de comunicação realizada 

no ambiente do consumo, estabelecendo que o que “há 

de novo é o uso do terreno cibernético para as manifesta-

ções dos consumidores. Nas redes sociais, são frequentes 

os depoimentos e denúncia de cidadãos comuns contra 

empresas, pelos mais diferentes motivos” (BORGES, 2014, 

p.108).

Resta perceptível que, de fato, “passamos de uma 

sociedade de consumo para uma sociedade de consumi-

dores. Como consumidores, estamos destinados a reclamar” 

(BORGES, 2014, p.111), favorecidos pelos efeitos causados 

em rede. Assim, o cliente/consumidor torna-se um impor-

tante formador de opinião que influencia na construção da 

imagem das empresas perante o público. Nesse paradigma 

atual, as mídias sociais são representadas também como 

um grande espaço para reivindicações a partir de reclama-

ções, pedidos de soluções de problemas e até mesmo para 

gerar denúncias.
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FORMAÇÃO DE REDES NA ECONOMIA 
AFETIVA

Cada vez mais atuantes nas redes, os sujeitos comuns 

participam dos processos comunicacionais manifestando 

seus gostos, satisfações e expectativas, o que acaba por 

gerar comunidades de interesses, alcançando outros 

sujeitos pelas afinidades convergentes. A conexão perma-

nente, apresentada por Lemos (2004), tem sido um modelo 

facilitador desses movimentos, tendo em vista que a inserção 

do mundo em um espaço proeminentemente tecnologizado 

qualifica a ubiquidade das redes e, por conseguinte, a quan-

tidade de ações realizadas por meio delas. Atualmente, com 

a propagação da conexão sem fio, é fácil perceber, recor-

rentemente, que as redes buscam os sujeitos, os quais já 

não estão mais ligados a elas obrigatoriamente por meio de 

cabos. De tal modo que, deslocando-se de um espaço para 

outro, até mesmo dentro dos ambientes residenciais, por 

exemplo, é possível manter a conexão e, portanto, a comu-

nicação online.

O que está em jogo nesse começo de século XXI é o surgimento de 
uma nova fase da sociedade da informação, iniciada com a popu-
larização da internet na década de 80, e radicalizada com o desen-
volvimento da computação sem fio, pervasiva e ubíqua, a partir 
da popularização dos telefones celulares, das redes de acesso à 
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internet sem fio (“Wi-Fi” e “Wi-Max”) e das redes caseiras de proxi-
midade com a tecnologia ‘bluetooth’. (LEMOS, 2004, online)

Assim, segundo Lemos (2004), essa característica dá 

aos usuários da internet a condição de permanência em rede, 

exatamente por conta dos computadores coletivos móveis, 

quais sejam eles smartphones, tablets, notebooks, entre 

outros equipamentos. Na medida que as pessoas se vêem 

mais expostas a essas tecnologias, seus usos se prolongam 

também no tempo, implicando em uma maior produção de 

conteúdos, os quais, muitas vezes, ocorrem nos contextos 

das comunidades de interação, compreendidas como redes 

sociais de internet. Essas comunidades são descritas por 

Recuero (2014) como decorrentes de nós – ou nodos – esta-

belecidos no âmbito das interfaces online.

Para Recuero (2014), esses espaços são modos de 

interação e de comunicação estabelecidos por computa-

dores, os quais permitem a sociabilidade entre os sujeitos 

intitulados “atores”. Estes, são pessoas, instituições ou 

grupos representados pelos nós e suas conexões, podendo 

ser os laços de afetos, inclusive. Ela reforça que os atores 

da internet são sujeitos que estabelecem suas representa-

ções performáticas em rede, constituindo um interacionismo 

simbólico. Assim, “essa comunicação, mais do que permitir 

aos indivíduos comunicar-se, amplificou a capacidade de 
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conexão, permitindo que redes fossem criadas e expressas 

nesses espaços: as redes sociais mediadas pelo compu-

tador” (RECUERO, 2014, p. 17).

Diante disso tudo, é interessante retratar como, 

segundo Castells (2004), não se pode desconsiderar os 

efeitos das redes no dia a dia dos sujeitos, como alguns 

apocalípticos defendiam no início dos estudos sobre a 

internet. Muitos críticos especulavam sobre um afasta-

mento das pessoas no mundo real, diante de estudos que 

retratavam a internet como um espaço de realização de 

práticas irrealizáveis fora da web. Sobre isso, Castells (2004) 

menciona que a internet nada mais é que uma extensão da 

vida real, tal como ela é em todas as modalidades. Ou seja, 

apresenta-se apenas como um meio de exercer as funções 

naturais, possíveis de serem experimentadas na realidade, 

mas que encontram nesse meio um mecanismo de apro-

priação e não de afastamento.

Assim sendo, enxerga-se esse meio como um 

ambiente autêntico, próprio da concretização de funções 

do cotidiano: relações jurídicas, de consumo, de afeto, de 

trabalho, tudo isso podendo ser experimentado na web. 

Tanto que as empresas de entretenimento e de consumido 

têm se voltado para a necessidade de empreender esforços 

para interagir com seus clientes “plugados”. Jenkins (2009) 
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demonstra que, dentro de uma cultura de convergência – na 

qual as mídias interagem entre si, com fulcro na inserção dos 

conteúdos em todas elas –, as manifestações dos consumi-

dores, em um mundo onde as informações circulam cada 

vez mais rápido, são aproveitadas, em um processo partici-

pativo mais amplo.

Por haver mais informações sobre determinado assunto do que 
alguém possa guardar na cabeça, há um incentivo para que conver-
semos entre nós sobre a mídia que consumimos. Essas conversas 
geram um burburinho cada vez mais valorizado pelo mercado das 
mídias. O consumo tornou-se um processo coletivo. (JENKINS, 
2009, p. 30)

A citação demonstra a tendência, abordada 

por Jenkins (2009), na qual os consumidores não se 

posicionam mais como sujeitos inertes e amorfos diante 

das insatisfações e desequilíbrios consumeristas. 

Pelo contrário, têm se revestido de meios efetivos de 

manifestação online, familiarizando-se cada vez mais com 

as apropriações das possibilidades em redes. Assim, se “os 

antigos consumidores eram indivíduos isolados, os novos 

consumidores são mais conectados socialmente”, o que 

significa que se “o trabalho de consumidores de mídia já 

foi silencioso e invisível, os novos consumidores são agora 

barulhentos e públicos” (JENKINS, 2009, p. 47), podendo 

usar de recursos tecnológicos para movimentarem grupos 
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em função de um ideal. Essas interferências nas relações de 

consumo têm levado as empresas a se voltarem para uma 

lógica da economia afetiva.

A nova ‘economia afetiva’ incentiva as empresas a transformar 
as marcas naquilo que uma pessoa do meio da indústria chama 
de ‘lovemarks’ e a tornar imprecisa a fronteira entre conteúdos 
de entretenimento e mensagens publicitárias. Segundo a lógica 
da economia afetiva, o consumidor ideal é ativo, comprometidos 
emocionalmente e parte de uma rede social. Ver o anúncio ou 
comprar o produto já não basta; a empresa convida o público para 
entrar na comunidade da marca. (JENKINS, 2009, p. 48-49)

Com isso, as empresas tendem a vislumbrar os 

consumidores mais ativos na internet como grandes aliados, 

precisando aperceber nas demandas geradas pelas aglo-

merações online os fatores necessários para impulsionar 

seu mercado, tomando como exemplo as comunidades 

de fãs apresentadas por Jenkins (2009). Portanto, tendo os 

consumidores, ainda, a possibilidade de construir imagens a 

partir dos debates em rede, Jenkins (2009) ressalta ainda a 

existência de uma cultura participativa – na atualidade – na 

qual os sujeitos não mais recepcionam os produtos midiá-

ticos de modo submisso, mas compreendem a capacidade 

de produzir fenômenos a partir das manifestações em rede.

A ideia da participação é, portanto, um veio rico de 

investimentos pelos mercados, já que sugere um pertenci-

mento dos participantes das redes dentro desse processo 
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consumerista. Na medida em que são ouvidos, os sujeitos 

tendem a se aproximar das marcas, estabelecendo uma 

posição de afeto, uma vez que saem do anonimato para o 

status de “ser necessário”. As redes de conhecimento que 

o autor apresenta demonstram bastante essa importância 

dos consumidores modernos serem ouvidos, quando retrata 

o caso dos spoilers2: “Cada vez mais (...) as informações 

dos spoilers estão chegando a ambientes mais públicos, 

onde são lidas pelas grandes redes de notícias” (JENKINS, 

2009, p. 89), precisando de um novo olhar sobre as ações de 

marketing dentro dessa cultura participativa.

A economia afetiva refere-se a uma nova configuração da teoria 
do marketing, ainda incipiente, mas que vem ganhando terreno 
dentro da indústria das mídias, que procura entender s funda-
mentos emocionais da tomada de decisão do consumidor como 
uma força motriz por trás de decisões de audiência e de compra. 
Em vários sentidos, a economia afetiva representa uma tentativa de 
atualizar-se com os estudos culturais feitos nas últimas décadas 
sobre comunidades de fãs e o envolvimento dos espectadores. 
(JENKINS, 2009, p. 96)

Assim, os possíveis fãs de uma marca tendem a 

exercer maior influência nas relações de consumo nessa 

nova era, o que faz emergir a necessidade veemente de 

2. Segundo Jenkins (2009), spoilers são sujeitos pertencentes a comunidades de fãs 
que participam ativamente do enredo das séries cinematográficas, a fim de prever 
situações nos episódios, a fim de mexer com o imaginário e debater os fatos com os 
demais participantes.
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angariar lovemarks, conquistando o respeito e a confiança 

a partir de ações que envolvam os consumidores em uma 

relação de afeto – para além de uma relação puramente 

de compra e venda de produtos ou serviços. Com isso, 

ganhando consumidores que inspirem aos outros, cons-

truindo defensores da marca, preocupando-se com o que 

pensam os participantes dessas redes de comunidades de 

conhecimento e buscando reverter obscuridades que gerem 

conflitos de interesses dos usuários e das empresas.

A VEZ E VOZ DOS CONSUMIDORES

Diante das possibilidades trazidas pela internet fica 

claro que é “nas redes sociais que os consumidores têm 

encontrado um palco para debate e reivindicações quanto 

ao consumo e à conduta das empresas” (BORGES, 2014, p. 

108). As postagens apreendidas em rede se intensificam de 

maneira volumétrica e célere, criando inclusive profissionais 

especializados para o monitoramento e o gerenciamento 

dos meios de comunicação online, quais sejam os analistas 

de mídias sociais. Essa tendência atesta a importância dire-

cionada pelo mercado para o eixo participativo das manifes-

tações em rede por parte dos consumidores.
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Se no passado as pessoas costumavam dizer que ‘o cliente tem 
sempre razão’, hoje podemos afirmar sem medo que ele, tendo ou 
não razão, ganhou um poderoso instrumento para se fazer ouvir e 
respeitar, que são as redes sociais. Antes, uma reclamação era feita 
a um atendente, por telefone ou e-mail, e, se a solução não fosse 
satisfatória, o máximo que acontecia era a pessoa falar de seu 
problema com parentes, conhecidos e amigos mais próximos, além 
de registrar sua queixa nos órgãos de defesa do consumidor, como 
o Procon. Mas isso tudo ficava restrito ao um pequeno universo. 
Agora, este descontentamento é repercutido em escala geométrica, 
em comunidades virtuais como facebook – que já possui mais de 
um bilhão de usuários, dos quais 76 milhões estão no Brasil (cerca 
de um terço da população do país). (TURCHI, 2013, p. 116)

Um exemplo de desgosto manifestado em rede 

por uma cliente insatisfeita com o atendimento e o serviço 

prestados em um bar de Curitiba, no estado do Paraná, 

demonstra claramente esse poder que as mídias sociais 

têm proporcionado aos sujeitos consumidores. O episódio 

ocorreu em abril de 2014, quando a funcionária de uma 

autarquia estadual posicionou-se na sua página pessoal do 

facebook o descontentamento com os procedimentos do bar 

PAM. As reclamações diziam respeito às instalações impro-

visadas em que a jovem permaneceu durante o consumo, 

às falhas no serviço de salão do garçom, ao preço elevado 

dos produtos incompatíveis com o padrão de atendimento 

esperado, a falhas acústicas da ambientação do local que 

comprometiam o som da banda, entre outros.
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Imagem: J.C. manifestando insatisfação com o bar PAM
Fonte: perfil pessoal do facebook de J.C.

Logo após o comentário de J.C., e diante da reper-

cussão causada pelo compartilhamento em cadeia por outros 

usuários da rede social em questão, o fato tomou proporções 
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gigantescas a partir da resposta dada pelo proprietário do bar 

ao post. Intitulando a cliente de “mana”, o empresário M.V.C. 

alegou que ela não deveria frequentar o ambiente, pois não 

se encaixava no perfil desejado pela empresa, utilizando-se 

também do perfil pessoal do Facebook, ou seja, sem se iden-

tificar como o proprietário. Não agindo em nome da empresa, 

ele teve as alegações rebatidas pela cliente, que em um 

primeiro momento entendeu como um discurso preconcei-

tuoso de alguém alheio àquela relação de consumo.

Imagem: Discussão manifestada acerca do episódio
Fonte: perfil pessoal do facebook de J.C.
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Diante disso, ensejou uma discussão envolvendo 

vários participantes, de diversos estados, influenciados pelo 

comentário preconceituoso do empresário, segundo o portal 

eletrônico Bhaz, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Embora 

nesse momento não houvesse ainda estabelecido uma 

relação cliente-empresa (uma vez que o empresário agiu de 

foram impulsiva, respondendo como pessoa física aos post 

da jovem) já se evidencia o poderio das redes sociais no que 

diz respeito à repercussão daquilo que é manifestado pelos 

usuários dos serviços do comércio.

Por conta do ocorrido, outros atores das redes sociais, 

em especial do facebook, em solidariedade à consumi-

dora, também se posicionaram com comentários, curtidas 

e compartilhamentos da postagem. A reverberação do fato 

na rede tomou notoriedade nacional a partir da tréplica 

dada pelo empresário, na qual identificou-se como dono do 

estabelecimento e reafirmou que o bar seria voltado para 

um público com poder aquisitivo diferente do dela. Ainda, 

sugeriu que ela buscasse outros estabelecimentos que se 

adequassem ao seu perfil socioeconômico, quando indicou 

que fizesse a consumação das cervejas em um supermer-

cado, já que o valor do produto seria quase quatro vezes 

mais barato.
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Imagem: Tréplica do empresário no facebook
Fonte: perfil pessoal do facebook de J.C.

O case retratado demonstra como esses novos consu-

midores têm se comportado diante das relações consume-

ristas. As práticas de consumo podem parecer as mesmas, 

uma vez que a manifestação da insatisfação sempre existiu. 

Entretanto, com o diferencial da internet, potencializaram-se 

os efeitos da indignação dos consumidores. Afastando-se 

do determinismo tecnológico, não há como negar que as 

redes sociais trazem visibilidade e repercussão globais, inter-

ferindo portanto na forma de obter respostas das empresas 

sobre os questionamentos.

No ocorrido, M.V.C. manteve uma postura crítica nega-

tiva sobre a “voz” da cliente, contestando o fato da jovem J.C. 
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ter se apropriado do Facebook para expor sua decepção 

com os serviços prestados. O episódio demonstra o que 

Borges (2014) retrata como um despreparo das empresas 

em lidar com os ativistas digitais no cenário atual, repercu-

tindo em perdas sobre a construção da imagem e a consoli-

dação das marcas.

As empresas ainda não sabem precisamente como tratar esses 
casos, pelos seguintes motivos: em geral, os ativistas não são seus 
clientes, logo o impacto nas vendas não é garantido. Trata-se de 
ações novas em um meio novo. A maioria das empresas teme que, 
ao atender às reivindicações, acaba por transferir um poder desme-
dido para os consumidores. 

(...) O consumidor moderno é resultado de lutas por direitos, acesso 
e poder de escolha. As crises têm formado um consumidor que, 
agora, pode ser sujeito no consumo, quando acessa a cidadania 
plena nas relações de compra. A cidadania, por sua vez, assim 
como o consumidor, também é permanentemente reconfigurada 
pela sociedade. A luta é então constante. Passamos de uma 
sociedade de consumo para uma sociedade de consumidores. 
(BORGES, 2014, p. 111)

O acontecimento em questão reflete que lidar com 

os clientes conectados não tem sido uma tarefa fácil para 

as empresas. As redes sociais têm favorecido veicula-

ções constantes de reclamações por parte de consumi-

dores o que exige um monitoramento diário e efetivo feito 

por profissionais específicos. Isso tudo, a fim de garantir o 

melhor posicionamento para a manutenção da imagem da 

empresa e da relação direta com os clientes. Para tanto, é 
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preciso investir no treinamento de especialistas voltados 

para o acompanhamento das manifestação online, a fim de 

compreender os anseios, os desejos, as insatisfações e as 

reclamações desses sujeitos.

Imagem: usuário do Facebook posicionando-se sobre o ocorrido
Fonte: perfil pessoal do facebook de J.C.

No caso concreto, a falta de domínio acerca dessas 

posturas disseminadas em rede geraram um “efeito cascata” 

em curtíssimo intervalo de tempo. A insatisfação da cliente 

contagiou inclusive pessoas de outras cidades e estados, 

demonstrando que a perda das empresas que não se 

adequam a esse novo formato de consumidores participa-

tivos atinge além dos valores financeiros. O que compromete 

também a construção e o fortalecimento da imagem de serie-

dade, de transparência, de cidadania e de ética, já que focar 

no bom relacionamento é palavra de ordem no novo mercado.
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Diante disso tudo, resta nítida a necessidade mais 

evidente de se buscar conciliar os interesses dos públicos 

com os das empresas, aproximando-se dos clientes em meio 

ao que se chama de economia afetiva, levando em conta que, 

na nova perspectiva de participação social dos sujeitos online, 

eles insurgem como verdadeiros catalisadores de fenômenos. 

Assim, levam a imagem da marca, em um curto espaço de 

tempo, a um espaço incomensurável, muitas vezes causando 

danos irreparáveis ou de dificílima reparação. 

Portando, como ressalta Jenkins (2009) é preciso 

compreender quando a revolta do público prejudica as 

empresas, a fim de utilizar-se do capital emocional para 

aproximar-se deles, jamais afastando-se, pois a atitude de 

desmerecimento torna-se incompatível com o momento 

vigente em que todos são responsáveis pela construção 

da imagem dos produtos midiáticos. O que era visto como 

público segmentado já não é mais tão fácil distinguir, pois 

todos estão em um mesmo meio, participando ativamente 

na construção dos fenômenos, por meio da internet.

Assim, Jenkins (2009) reforça que, historicamente, 

existe uma forte tendência a enfocar os públicos de forma 

massificada ou mesmo a vê-los como consumidores 

individuais. Entretanto, “pesquisadores de marketing falam 

em ‘consumidores de marca’, tentando entender melhor por 
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que alguns grupos de consumidores formam laços intensos 

com o produto e, por meio dele, com outros consumidores” 

(JENKINS, 2009, p. 118). Desse modo, não ater-se aos 

clamores desses sujeitos, desconsiderando a assistência 

aos clientes como um todo, chega a comprometer o 

compartilhamento de informações e o relacionamento das 

empresas com seus consumidores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ambiente virtual tem se mostrado como um espaço 

de utilização para além do entretenimento e do e-commerce, 

sendo portanto um novo lugar para as manifestações dos 

consumidores sobre as relações de consumo. Dessa forma, 

os clientes têm utilizado, em especial, as redes sociais para 

estabelecer diálogos entre si e com as empresas. Isso repre-

senta um elo cliente-empresa que precisa ser fortalecido 

com ações de marketing estratégicas a fim de solidificar a 

fidelização do público, fundamentalmente com especialistas 

deste segmento, em especial, por meio de um processo de 

consolidação da intitulada “economia afetiva”.

Surgem com isso novas possibilidades de 

comunicação, oportunizando as empresas a estabelecerem 
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inovações sobre os modos de atender seus públicos. 

É nessa atmosfera que insurge a necessidade de um 

monitoramento permanente com atenção redobrada para os 

efeitos gerados em rede. Nesse contexto, a ideia de que “o 

cliente tem sempre razão” vai bem mais além, pois ele cada 

vez mais ganha vez e voz no que diz respeito à construção 

da imagem da empresa, sendo um verdadeiro formador de 

opinião. Assim, passando a influenciar outros clientes em 

potencial.

Atentos à repercussão que uma expressão em rede 

pode gerar sobre as marcas estabelecidas no mercado 

consumerista, o caso do bar PAM, de Curitiba-PR, apresen-

tado na pesquisa, demonstra claramente a necessidade de 

profissionalizar os modos de interação com os clientes conec-

tados. Isso tudo tendo em vista que o marketing se constrói 

também fora do estabelecimento físico ou das propagandas 

tradicionais, estando ainda presente nas manifestações 

“boca a boca” fortemente realizadas no ambiente virtual, as 

quais são disseminadas em especial pelas rede sociais.
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INTRODUÇÃO

As convergências das mídias vieram como uma forma 

natural de agregar mais a participação dos fãs em suas 

obras favoritas, pois, através de sua forma de consumo, seja 

pela tela do cinema, seja pelo uso de sua rede social, na qual 

pode mostrar sua opinião, o público traz e gera informações 

mais completas e, às vezes, até complexas sobre o universo 

construído até então por seus produtores. Contando com 

isso, a forma transmidiática faz com que os conteúdos sejam 

mais extensos e traz debates assíduos, fazendo, assim, com 

que a audiência sobre tal produto (seja um filme, game ou 

série) ganhe um engajamento maior do público e as infor-

mações ganhem muita riqueza, afinal os fãs trazem mais 

que especulações: uma forma das pessoas interagirem no 

mundo até então ficcional.

Partindo disso, este capítulo descontrói e analisa a 

transmidiação que envolve a trilogia cinematográfica The 

Matrix. A escolha por esse produto se dá por se verificar 

que existem muitos elementos envolvidos na construção do 

produto midiático, como, por exemplo, os tipos de conver-

gências das mídias e sua forma de expansão no mundo do 

ciberespaço, a interatividade e a participação do público 

nesse universo ficcional dos games. Também consideramos 
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na problematização do tema da pesquisa que esses desdo-

bramentos se dão pela existência de fãs mais assíduos, que 

são conhecidos como cultura de fãs ou fanfictions, situação 

essa que leva a interações entre os usuários e os próprios 

produtores das narrativas.

Nesse contexto, temos como objetivo analisar a 

convergência das mídias de The Matrix, tendo como foco 

principal o game Enter The Matrix e a série Animatrix. Assim, 

concentramo-nos na montagem da narrativa de The Matrix, 

começando pela tela do cinema, seguindo para a TV e 

contando com uma grande história paralela nos mundos dos 

jogos virtuais. Sendo assim, percebe-se que as plataformas 

se modificam, porém se mantém o mesmo enredo da narra-

tiva inicial, complementada com uma vasta fragmentação 

para as demais mídias.

Consideramos, a partir de estudos anteriores, como 

abordaremos a seguir, que a interação dos usuários nos 

leva a algumas situações distintas, em que o público mais 

tradicional não quer saber do complemento da história fora 

aquela que lhe é oferecida no cinema. Por outro lado, um 

público que procurou se aprofundar naquela trajetória da 

narrativa criada pelos irmãos Wachowski ou, simplesmente 

por se aventurar no universo dos games, se interessaram 
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pelos filmes para, assim, fazer uma trajetória contrária a 

“contada originalmente”.

Este estudo se mostra importante, pois se volta para 

a produção e para os desdobramentos transmidiáticos de 

uma mídia forte, o cinema. Além disso, essa abordagem 

se faz necessária, uma vez que os fãs ganham maior 

participação e geram um vasto conteúdo, principalmente 

passando pelas redes sociais, nas quais encontram a liber-

dade para compartilhar ideias e até mesmo questionarem 

aquilo que lhes é apresentado. Assim, envolvem-se direta ou 

indiretamente com as narrativas geradas pelos produtores. 

O resultado desse envolvimento gera uma narrativa digital 

ainda maior, afinal as redes sociais ganham cada vez mais 

poder e espaço no ambiente digital.

A NARRATIVA TOMANDO NOVOS RUMOS

Convergência das mídias e cultura de fãs

A convergência das mídias apareceu como uma 

forma de expandir as experiências junto aos usuários, 

para poder contar com um mundo muito maior fora do que 

aquilo que se passam nas telas dos cinemas e das TVs, 
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com páginas na web e redes sociais para bate-papos, 

reflexões e compartilhamentos sobre determinados filmes, 

reality shows, séries ou telenovelas. Isso se dá tanto por 

páginas oficiais quanto por aquelas criadas pelos próprios 

fãs, aplicativos que façam parte da narrativa estabelecida, 

minisséries e games que trazem enredos que comple-

mentam determinada narrativa ou que, de alguma forma, 

se conectam com toda a história que é contada. Sendo 

assim, as pessoas têm uma maior participação naquilo que 

mais lhe interessa e se tornam livres, por assim dizer, pois 

os fãs podem até mesmo mudar o rumo da história daquilo 

que veem e ouvem, afinal, com as novas tecnologias e a 

evolução no meio de comunicação, eles podem fazer uma 

ponte direta entre os produtores e o público.

Hoje, as interfaces interativas vêm dando maior amplitude às obras, 
permitindo que o espectador as explore, transformando-as com a 
sua ação. As instalações panorâmicas são interessantes na medida 
em que fazem convergir o cinema, os panoramas, e as interfaces 
computacionais em obras que unem a imersão e a interatividade. 
(PENAFRIA, 2007, p. 27)

Para que essa imersão do público com as novas 

mídias se torne de fato uma experiência agradável aos 

usuários, o mesmo tem que, de certa forma, estar apto às 

tecnologias que encontramos atualmente, o que varia muito 

por aspectos culturais e sociais em que a população se 
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encontra, e não somente do processo tecnológico em si, 

como Henry Jenkins afirma:

Meu argumento aqui será contra a ideia de que a convergência 
deve ser compreendida principalmente como um processo tecnoló-
gico que une múltiplas funções dentro dos mesmos aparelhos. Em 
vez disso, a convergência representa uma transformação cultural, à 
medida que consumidores são incentivados a procurar novas infor-
mações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia disperses. 
(JENKINS, 2009, p. 30)

 Ainda hoje, muitas pessoas não inseridas no meio 

digital apenas veem os filmes, as séries ou seja qualquer 

outra forma de entretenimento sem ir atrás de novos meios 

para que fiquem por dentro de determinado assunto. Assim, 

muitos ainda sentem esse processo de forma desconfortável, 

pois pode haver filmes como The Matrix (Wachowskis, 1999) 

para que, para que o usuário tenha uma maior experiência e 

conseguir amarrar todos os pontos que aparentam estarem 

desamarrados (sem nexo), ele tem que ir além do próprio 

filme, em ações como assistir os curtas de animação em The 

Animatrix (Wachowskis, 2003), jogar os games de console 

Enter The Matrix (2003) e o game online The Matrix Online 

(2005). Para que se possa conhecer mais a fundo sobre os 

personagens que aparecem na história, que, em primeiro 

momento, para quem assiste apenas aos filmes, parecem 

ser personagens secundários que, por muitas vezes, atra-

palham as personagens principais, devemos seguir essa 
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junção de mídias extras para vermos como elas dialogam de 

forma bem significativa e conhecer o todo da narrativa que 

os irmãos Wachowski quiseram apresentar.

Desta forma, por muitas vezes, o conteúdo é frag-

mentado, atraindo aqueles fãs mais assíduos. Como Jenkins 

(2009) faz em sua análise, se contarmos com critérios mais 

antigos, por exemplo, esse tipo de filme tem um caráter de 

narrativa muito fragmentada, mas que existe para que o 

público possa fazer as conexões em seu próprio ritmo e a 

sua própria maneira. Murray (2003) observa, por exemplo, 

que essas obras fragmentadas tendem a atrair ao menos 

três tipos de consumidores: “os espectadores em tempo 

real e comprometidos ativamente, que precisam encontrar 

suspense e satisfação em cada um dos episódios; o público 

de mais longo prazo, que busca padrões coerentes na história 

como um todo; e o espectador navegante, que tem prazer em 

acompanhar as conexões entre as diversas partes da história 

e em descobrir múltiplos arranjos do mesmo material”.

Com os novos tipos de convergências, observamos 

um grande problema para o público em massa, afinal, assim 

como hoje, os usuários mais jovens querem ter maior parti-

cipação e uma maior experiência em todas narrativas em 

que se encontram. Para outros, principalmente o público 

mais velho, há a necessidade de apenas ver os filmes sem 
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precisar ir atrás de novas informações que trazem à tona a 

junção de toda a história, como mostra Jenkins:

Foi aí, provavelmente, que Matrix caiu em desgraça entre os críticos, 
que estavam acostumados a criticar o filme, e não o aparato em 
torno dele. Poucos consumiram os games, os quadrinhos ou os 
curtas de animação e, consequentemente, poucos absorveram as 
informações essenciais que estes continham. Como explicou Fiona 
Morrow, do London Independent, “podem me chamar de ultrapas-
sada - o que me importa é o filme, apenas o filme. Não quero ter 
de ‘expandir’ a experiência cinemática me sobrecarregando com 
artifícios turbinados”. (JENKINS, 2009, p. 144)

Dessa forma, temos que compreender que, se apre-

sentarmos esse tipo de narrativa para público, ele tem que ser 

muito bem elaborado, para que não cause um tipo de descon-

forto desnecessário ao usuário clássico e faça com que a 

narrativa por si já demonstre um caminho de forma agradável, 

sem que precise procurar por lacunas deixadas “para trás” 

em outros ambientes a fim de compreender todo o conteúdo 

da história. Há também muitos que levantam a questão de 

a narrativa ser realmente uma forma inteligente de se contar 

uma história ou se não é uma posição apenas para se ganhar 

maior retorno financeiro a partir de mídias convergentes.

A convergência das mídias é também configurada 

pela transmidiação dos conteúdos. Ela, por sua vez, é uma 

estratégia na qual a narrativa se expande para além de seu 

suporte principal, ou seja, sai de sua forma primária, por 
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exemplo, da TV (considerando um suporte comum a que 

todos tenham acesso), para suportes de apoio, como a 

internet (websites, redes sociais), aplicativos, games, etc. 

A narrativa transmidiática não é apenas a adaptação de 

conteúdo para todas as plataformas, e sim uma forma de 

aumentar o repertório narrativo, contando em alguns casos 

com a ajuda do público (fãs), que, muitas vezes, podem até 

participar de um novo enredo em que a história se enca-

minha. Sendo assim, a transmidiação é uma forma de se 

aumentar o repertório da narrativa, acrescentando e enrique-

cendo a história que é contada.

A articulação de plataformas em pelo menos duas mídias distintas 
é a condição sine qua non para a produção dos chamados conte-
údos transmídias. Denominamos dessa forma um tipo específico 
de conteúdo cuja produção de sentido está ancorada na articu-
lação sinérgica entre diferentes mídias/plataformas e no enga-
jamento proposto ao consumidor como parte de um projeto de 
comunicação assumido por um determinado produtor (ou instância 
produtora). (FECHINE et al., 2013, p.28)

Para que se possa aplicar um conteúdo desse tipo, 

é preciso que ele seja transmitido em pelo menos duas 

plataformas diferentes. Também nesse processo de trans-

midiação, existe uma forma hierárquica entre as mídias, um 

suporte no qual a narrativa principal é veiculada.

A interação transmidiática se dá pelo fato de o 

público tomar partido daquele determinado canal que o 
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produtor tenha colocado conteúdo, ou seja, o usuário que 

expande essa narrativa para outros meios e, assim, se 

propagar pelo ciberespaço.

[...] aos diversos programas de engajamento propostos pelos 
destinadores-produtores aos seus destinatários, explorando suas 
competências para buscar e articular conteúdos nas diversas plata-
formas, bem como sua motivação para desenvolver o que estamos 
denominando de conteúdos habilitados por serem gerados pelos 
consumidores em espaços criados pelo projeto transmedia. 
(FECHINE et al., 2013, p. 29)

Percebemos que o público tem que se tornar cada 

vez mais ativo para que a transmidiação aconteça, pois 

esse processo “exige a cooperação direta dos espectadores 

nos conteúdos para que estes se completem, para que se 

realizem ou se concretizem (enquetes, jogos, campanhas 

etc.)” (FECHINE et al., 2013, p. 30). Então, isso tem de 

acontecer para que a comunicação seja atingida de forma 

geral e se ofereça uma resposta positiva aos produtores 

de tais conteúdos. Portanto, vemos configurada uma era 

em que o público troca informações com os produtores e 

se torna também autor das mensagens, o que atualmente 

chamamos de cultura de fãs (ou fanfictions3). O ciberespaço 

é um dos grandes responsáveis pela criação dos fanfictions 

e sua propagação (LÉVY, 1999). É neste espaço que os fãs 

reúnem informações, discutem, compartilham e criam novas 
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narrativas de seus filmes, séries1, jogos, favoritos etc. O 

fenômeno fanfiction (2001):

A fanfiction é uma história escrita por fã, envolvendo os cenários, 
personagens, e tramas previamente desenvolvidas no original, sem 
que exista nenhum intuito de quebra dos direitos autorais e aqui-
sição de lucros envolvidos nesta prática. Os autores de fanfictions 
dedicam seu tempo a escrevê-las em virtude de terem desenvolvido 
laços afetivos fortes com o original. (VARGAS, 2005, p. 21)

Interatividade e participação

A partir do que foi dito até aqui, vemos um momento 

em que os meios tecnológicos nos afastam cada vez mais 

dos estilos clássicos da forma de se ver as narrativas e da 

forma de se comunicar/compartilhar informações, e é isso 

que a obra de Matrix quis expor e trazer como uma nova 

experiência para o público. Murray (2003, p. 102) explica que 

“o próprio computador, mesmo sem qualquer conteúdo de 

fantasia, é um objeto encantado”, ou seja, a tecnologia em 

si, independente de seu formato (seu suporte), já traz um 

aspecto novo ao usuário, uma interação no modo como as 

1. Fanfiction, como vimos até aqui, é uma palavra inglesa derivada do termo fã, sendo 
o espaço em que os fãs se colocam para compartilharem conteúdos relevantes sobre 
os assuntos que lhes interessam para que todos tenham um “ganho”, como deno-
mina Lévy (1999). Segundo o autor, as fanfictions trocam informações de diferentes 
redes sociais, diferentes regiões, enfim, de diferentes espaços existentes dentro do 
ciberespaço.
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pessoas utilizam esse aparato. Aquele que consegue sair 

do padrão e trazer consigo a interação desejada faz com 

que o público participe de sua narrativa, seja ela através da 

web, seja no próprio cinema. Fazer com que as pessoas 

se tornem parte da narrativa as torna parte daquilo que os 

produtores alimentam e, assim, conseguem uma experiência 

de satisfação, que é o que todos procuram de alguma forma.

Murray oferece as seguintes questões: “Como 

sabemos o que fazer quando pularmos para dentro da tela? 

Como evitaremos destruir a trama da ilusão?”. É isso que 

os produtores têm que estruturar de forma clara ao dialogar 

com o público em questão, se não ele pode se perder na 

trama primária (como no caso de Matrix, que tem o filme 

como sua motivação principal) e até se desinteressar pelo 

restante da narrativa que será contada, seja ela através de 

uma sequência, seja através de sua forma transmidiática 

para outra plataforma. Portanto, contar com a participação 

dos usuários desde o princípio pode ser uma grande estra-

tégia, assim os produtores tem ainda “as rédeas” em suas 

mãos e conseguem, se não controlar totalmente as ações 

do público, ao menos conseguir, de certa forma, levá-los 

às direções corretas e fazer com que os usuários também 

tenham confiança naquilo em que é proposto.
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Para conseguir uma interação e participação do 

público, ele deve ter seus sentimentos tocados de alguma 

forma, como sugere Zagalo (2009), assim o espectador tem 

de ser “abalado” de uma forma positiva para procurar mais 

informações sobre a narrativa que lhe agrada. Dessa maneira, 

ele pode se encantar e se aproximar de outras mídias, como 

jogar um game ou assistir a séries gerados de determinados 

filmes, e, assim, compreender melhor seu enredo, procurar 

um contato maior com os fãs assíduos e saber mais sobre 

aquela narrativa, fazendo com que os produtores consigam 

melhores resultados quando colocarem suas histórias fora 

do “suporte principal”. 

Trazer as pessoas/fãs para perto inspira confiança, e 

elas podem retribuir da melhor maneira, ao trazer pessoas 

que não conheciam determinada narrativa a conhecerem, 

seja através da história principal, seja através de mídias 

como games por exemplo, criando-se uma gama maior de 

espectadores e fãs. Além de mexer com suas emoções, tem 

que se ter um planejamento para que a história não se perca 

no meio do caminho.
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METODOLOGIA DA PESQUISA

Foi realizado um estudo de caso (YIN, 2003) com 

o intuito de analisar o fenômeno do objeto de pesquisa a 

fundo, tentando compreender os fenômenos sociais e tecno-

lógicos envolvidos nos desdobramentos transmidiáticos do 

produto Matrix. Essa pesquisa teve uma abordagem quali-

tativa, através de artigos, livros, matérias (online e offline) 

voltados para transmídia, cinema e narrativa digital. A partir 

disso, juntamos todas as informações e buscamos apontar 

suas vantagens e desvantagens para chegarmos ao objetivo 

desta pesquisa, que é discutir a transmidiação da narrativa 

e dos conteúdos ficcionais da trilogia cinematográfica The 

Matrix. O foco do estudo são as séries e os games, buscando 

analisar a importância das trajetórias e dos elementos de 

ligação que oferecem maior sentido entre esses produtos 

midiáticos e os filmes. Devemos considerar que a prática de 

se contar histórias vem se adaptando ao ambiente digital. O 

objeto de estudo é o universo de Matrix com o objetivo de 

tentar ao máximo especificar e explicar suas transformações 

e contribuições no meio transmidiático digital.

Primeiramente, trataremos das narrativas de Matrix a 

fim de envolvê-las em tudo que abordamos até o momento. 

Para isso, precisamos contar um pouco do início de sua 
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história, para, em seguida, tratar das diferentes mídias que 

trazem complementos para toda a narrativa das sequências 

dos filmes.

The Matrix é uma espécie de sonho criado pelas 

máquinas para que possam usar o corpo dos humanos 

para gerar fonte de energia e, ao mesmo tempo, “prender” 

as mentes humanas em um mundo paralelo, onde se tenta 

simular a realidade. Como podemos ver em The Matrix 

(Wachowskis, 1999), a personagem principal Neo, um 

hacker, procura por uma resposta que não consegue encon-

trar no mundo em que vive e, assim, encontra Morpheus, 

outro hacker, que o leva a resposta de tudo a fim de mostrar 

que o mundo em que ele vive não é real, mas sim o simu-

lador do universo criado pelos computadores. Depois de 

certa evolução no desenrolar da trama, o filme nos mostra 

dois mundos paralelos e uma espécie de messias que veio 

para libertar os humanos da escravidão em que as máquinas 

os colocaram. 

Em Matrix Reloaded, vemos a sequência do filme 

que mostra Neo (o messias) com novos “poderes” e solu-

ções para muitos dos problemas que a personagem tem 

que seguir na trama, com o objetivo principal de levar os 

humanos para a liberdade perante as máquinas. Mostram-se 

e se apresentam novos personagens, como Niobe, capitã 
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de uma das naves, que aparece também no começo da 

trama em reunião que foi marcada dentro da Matrix (Figura 

1), e The Kid, jovem que aparece logo no começo do filme, 

ajudando os tripulantes a levarem suas bagagens para seus 

cômodos (Figura 2).

Figura 1: Personagem Niobe em uma reunião dentro da Matrix. 
Fonte: The Matrix Reloaded - The Wachowskis, 2003.
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Figura 2: Personagem The Kid entre os personagens de Trinity e Neo no 
mundo real em Zion. Fonte: The Matrix Reloaded - The Wachowskis, 2003.

Já no encerramento da trilogia, em Matrix Revolutions, 

mostra-se todo o caminho percorrido por Neo e por todas 

as personagens, que acreditam na profecia de salvação 

perante o messias até o encerramento e a libertação de sua 

raça, o que leva a morte (ou não) do salvador, de sua namo-

rada e de tantas outras personagens que lutaram a seu 

lado, encerrando, assim, a guerra entre os seres humanos 

e as máquinas. É o que mostra seu final, sem mencionar a 

parte do encontro entre o Oráculo e o senhor das máquinas, 

que também deixa em aberto uma possível continuação 

para a trama.
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Em paralelo à trilogia dos filmes, temos a primeira 

aparição da personagem The Kid (Figura 3) no episódio 

“Era uma vez um garoto” (roteiro de Shinichiro Watanabe), 

de Animatrix, em que se expõe a origem do personagem e 

como foi seu “despertar” para o mundo real. Dentro da sala 

de aula, The Kid recebe uma ligação de celular  de Neo, que 

o alerta de que os agentes estão atrás dele por saber “da 

verdade” e pede para que ele saia imediatamente daquele 

local. Assim, ele descobre que, infelizmente, sua saída será 

mais difícil do que imaginava.

Figura 3: História do surgimento do personagem The Kid em The Animatrix.
Fonte: The Wachowskis, 2003.

Além das séries, também existem ao menos mais dois 

jogos que fazem parte desse universo: Enter The Matrix, que 
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conta a trajetória de Niobe e Ghost, personagem que é o 

braço direito da capitã Niobe), em ligação direta com o filme 

Matrix Reloaded (Figuras 4 e 5); e The Matrix Online, que vai 

além do filme Matrix Revolutions, contando, inclusive, com a 

suposta morte de Morpheus (Figura 6).

Figura 4: Gameplay em que dirigimos o carro da personagem Niobe até ao 
encontro do "resgate" de Morpheus. Fonte: Enter the Matrix, 2003.
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Figura 5: Cena após o resgate de Morpheus na estrada, com o carro preto 
a frente do caminhão dirigido por Niobe. Fonte: The Matrix Reloaded - The 

Wachowskis, 2003)
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Figura 6: Gameplay que nos leva à suposta morte de Morpheus em busca 
do corpo de Neo, que as máquinas não quiseram devolver. 

Fonte: The Matrix Online, 2005.

ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA

Assim que começam surgir as mídias convergentes, 

elas trazem à tona um verdadeiro universo de possibilidades 

para a amplitude das narrativas. Chegamos, então, ao ponto 

de muitos dos espectadores não entenderem as ações e 

falas das novas personagens (para aqueles que assistiram 

apenas os filmes), afinal entram em jogo as narrativas 

transmidiáticas, em que algumas das lacunas encontradas 

no filme só são compreendidas para aqueles que viram 
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Animatrix, uma série de 9 capítulos que nos aponta, por 

exemplo, de onde veio a personagem The Kid.

No início do capítulo de Animatrix, “Era uma vez um 

garoto”, vemos um rapaz que está sempre à procura de algo, 

que, aparentemente, não tem respostas, até que Neo vai até 

ele e mostra o caminho da “salvação” para o mundo real. 

Essa trajetória da série vai ao encontro do segundo filme da 

trilogia Matrix (Matrix Reloaded), no qual o jovem aparece 

em alguns momentos na trama até a chegada do terceiro 

filme da série. Nesse filme (Matrix Revolutions), leva-se o 

personagem para a batalha “final” contra as máquinas, até 

ele conseguir abrir os portões para a entrada dos capitães 

Niobe e Morpheus em Zion e, assim, fazer com que eles 

consigam retardar o ataque iminente das máquinas, fazendo 

assim com que eles os humanos ganhem mais tempo até 

que Neo consiga vencer o vilão principal e livrar os humanos 

da escravidão e até inexistência perante as máquinas. Dessa 

forma, vemos uma primeira expansão da narrativa entre as 

mídias, do fim do primeiro filme da trilogia para uma “minis-

série” de TV, fundindo-se novamente com o cinema e amar-

rando os fatos de forma que ficam claros para quem saiu da 

narrativa padrão.

Vê-se a mesma situação no game Enter The Matrix, 

que nos leva ao comando dos personagens Niobe e Ghost, 
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com as histórias que levam ambos os personagens aos 

mesmos locais, mas cada um com sua própria trajetória 

até a chegada aos pontos em comum. No desenrolar do 

jogo, somos levados a várias partes (ocultas dos filmes e 

das séries) sobre as lutas que acontecem de Zion contra as 

máquinas, levando até o mesmo a momentos em que eles 

aparecem nos próprios filmes e mesmo de forma oculta em 

Animatrix também.

Nesse sentido, novamente em Animatrix, no episódio 

“O vôo final de Osiris”, os tripulantes descobrem que as 

máquinas farão um ataque letal a Zion, matando todos os 

humanos. Sabendo disso, o capitão da nave em questão 

(nave Osiris) deixa uma mensagem gravada com um alerta 

a Zion, e manda um dos tripulantes entrar na Matrix e deixar 

essa mensagem em uma caixa de correio, pois essa seria 

a única forma de isso acontecer, afinal seu fim já estava 

próximo, e essa foi a única solução encontrada para alertar 

todos. Dessa forma, entramos no mundo dos games e 

vamos para a segunda forma que os irmãos Wachowskis 

encontraram de criar transmídia, dessa vez passando de 

uma série de TV para o game Enter The Matrix.

No jogo, a capitã Niobe e seu braço direito Ghost 

entram na Matrix para resgatar essa mensagem no prédio 

dos correios, que está repleto de guardas. Na medida em 



sumário
Narrativa digital

182

que o jogo se desenrola, o player é levado a vários tipos de 

experiências, contando com muitas cenas de luta e quebra-

-cabeças a serem resolvidos, até que os personagens 

conseguem resgatar a fita gravada com a mensagem e a 

levam até o mundo real, enviando-as às autoridades de Zion 

para que saibam do ataque que está por vir. Nesse momento 

do game, os players levam os personagens em questão até 

o encontro com o restante dos capitães das naves, que se 

encontram fora de Zion, para, assim, repassar a mensagem 

e lhes comunicar que o comandante geral ordenou que 

todos retornem imediatamente a Zion. Desse modo, vamos 

ao encontro do início do segundo filme, Matrix Reloaded, de 

forma que a narrativa vá do game de console para o mundo 

cinematográfico.

Também no game em questão, Niobe encontra um 

mendigo que a alerta sobre quanto tempo Zion iria durar 

(ou que tenha durado em um eventual ataque anterior), esse 

mendigo é revelado em Matrix Revolutions sendo o maqui-

nista do trem em que Neo se encontra com sua mente presa, 

novamente narrativas que se complementam do game com 

o filme.

Como no caso da cena já citada anteriormente no 

resgate que a capitã Niobe faz com Morpheus dentro da 

perseguição que ocorre na estrada próximo ao final do filme 
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Matrix Reloaded, outra ligação do game com o enredo do 

filme. E assim existem outras lacunas que são deixadas de 

lado quando se juntam as narrativas encontradas no game, 

séries e filmes.

Para terminarmos com essa parte do game, as duas 

últimas fases servem como uma ponte entre os filmes Matrix 

Reloaded e Matrix Revolutions, em que, dentro do jogo, a 

capitã Niobe vai a Matrix e se encontra com o Oráculo e diz 

que Niobe será uma peça fundamental para a batalha final. 

Quando ela retorna ao mundo real, ela observa que sua nave 

está sendo atacada e, assim, depois de uma dura batalha, 

ela é obrigada a esperar por ajuda, já que sua nave está alta-

mente avariada. Sua nave se perde nos túneis subterrâneos 

no centro da Terra, e é nesse ponto que eles reaparecem no 

filme (em Matrix Revolutions). Dessa maneira, vemos que o 

enredo é altamente ligado entre o game e os filmes, prin-

cipalmente envolvendo o segundo filme (Matrix Reloaded), 

mostrando-se que os personagens secundários dos filmes 

são, na verdade, primordiais para a evolução de toda a 

história que encontramos no universo da Matrix. Ele seriam 

personagens principais em uma mídia em que poucos 

tiveram acesso, ou seja, os gamers ou aqueles que real-

mente ficaram muito cativados com a história e se tornaram 

fãs assíduos que procuraram, de várias formas, entender 

melhor toda a trama.
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Dessa forma, as lacunas deixadas principalmente 

no filme Matrix Reloaded fizeram com que muitas pessoas 

perdessem o interesse pela(s) sua(s) sequência(s), afinal, 

para muitos, essa forma de narrativa teria um forte aspecto 

econômico, o que não agradou os críticos (JENKINS, 2009), 

diferentemente dos fãs assíduos ou mesmo dos curiosos que 

procuravam meios para se aprofundar nas histórias. Como 

os games e séries que foram feitas além dos filmes, até hoje 

o game online The Matrix Online (2005 - http://mxoemu.info/) 

atrai fãs, com novos membros praticamente todos os dias 

(Figura 7), mesmo que o game tenha sido desativado em 

2009. Seus fóruns ainda têm discussões sobre o universo da 

Matrix, como podemos observar na Figura 8.
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Figura 7: Página de usuários registrados no The Matrix Online.
Fonte: The Matrix Online, 2005 - http://mxoemu.info/userList.php?pa-

ge=786 - última visualização em 26 de março de 2016.

http://mxoemu.info/userList.php?page=786
http://mxoemu.info/userList.php?page=786
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Figura 8: Página de usuários do fórum de discussões do game The Matrix 
Online. Fonte: The Matrix Online, 2005 - http://mxoemu.info/forum/ - última 

visualização em 26 de março de 2016.

Quem jogou o game The Matrix Online consegue ir 

além do enredo mostrado nas telas, em que se conta que 

Morpheus pede para que as máquinas devolvam os corpos 

de seus pupilos, incluindo o de Neo. A devolução dos corpos 

é rejeitada pelas máquinas e leva Morpheus a não acreditar 

que o escolhido esteja realmente morto. Ele faz, então, um 

ataque por toda a Matrix e levanta mais seguidores para 

http://mxoemu.info/forum/
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que Morpheus consiga chegar até o corpo de Neo. Dessa 

forma, o filme deixa mais algumas aberturas para uma futura 

sequência, seja em uma narrativa levadas aos filmes, seja 

em outras mídias, pois apresenta a história da morte de 

Morpheus no momento em que ele vai até o mundo das 

máquinas tentar resgatar ao menos o corpo de Neo. No 

entanto, no jogo, em nenhum momento os jogadores conse-

guem saber o que aconteceu realmente com Morpheus, 

mas sim apenas especulações que giram em torno de quem 

joga. Só podem saber que as balas que atingiram Morpheus 

eram apenas para afastá-lo da Matrix, e não uma forma de 

acabar com sua vida. Há especulações de quem o matou, 

mas ninguém sabe quem foi o assassino. (Figura 9).
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Fonte: Érico Marçal Ferreira.
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Tudo o que foi explicado e detalhado até o momento 

pode ser conferido no infográfico acima, de forma a facilitar 

a leitura e a compreensão da transmidiação dos conteúdos 

de Matrix. Podemos notar algumas lacunas encontradas do 

primeiro para o segundo filme (3, 4 e 5)2, que podem ter feito 

com que muitas pessoas não alcançassem um melhor enten-

dimento da narrativa como um todo. Afinal, a linguagem se 

desmembrou de filme para jogo (2), ambos lançados juntos, 

tratando-se de uma história paralela entre eles:

• De filme para série (2 para 3 e 4);

• De série para o game (4 para 5);

• Do jogo novamente para o filme (5 para 6);

• Do game e segundo filme novamente.

Ou seja, essas mídias, com a exceção do cinema, 

podem ter feito com que muitas pessoas tenham perdido 

fatos importantes a que apenas aqueles que jogaram o 

game de console e assistiram as séries puderam ter acesso. 

Verifica-se que a convergência entre os meios gera melhor 

entendimento sobre a narrativa. Já na aparição do terceiro 

e último filme, tivemos uma passagem dupla (5 e 6 para 7) 

2. Momentos apontados nos itens 3, 4 e 5 do infográfico apresentado na Figura 9.
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tanto do game quanto do segundo filme, afinal essas duas 

histórias se passaram paralelamente. Ao final, temos a 

passagem do último filme para o game online de computador 

(7 para 8). Nesse caso, quem não jogou o game online e não 

sentiu essa “lacuna” pode ter ficado confuso com o fim, que 

ainda deixa mensagens em aberto e uma incerteza sobre a 

morte do protagonista. Entretanto, realmente foi um encerra-

mento da trilogia, exceto para um fã duradouro que possa ter 

jogado o game online a fim de saber se a história poderia ter 

de alguma forma continuado, com missões extras.  Esse fã 

se deparou com uma continuação deixada pelo último filme, 

mas que também teve um fim, ainda que incerto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que a maneira como uma narrativa 

transmidiática chega até o usuário é o ponto-chave para o 

sucesso ou insucesso de qualquer história a ser contada, 

independentemente de seu suporte ou público alvo. É impor-

tante, antes de simplesmente se fazer com que a narrativa 

se transporte para outra mídia, analisar e pesquisar a fundo 

o público em questão, especialmente com relação ao uso 

de determinado tipo de mídia, para depois fazer com que a 

história se fragmente em pedaços no ciberespaço.
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 A forma como a história é contada nas diferentes 

mídias também deve ter uma ligação muito forte para que 

lacunas não passem despercebidas pelo público. Seja qual 

for o modo, a narrativa tem que gerar uma riqueza em suas 

informações/ideias que não seja simplesmente uma forma de 

apenas se ganhar mais economicamente, mas com foco no 

transporte do mesmo conteúdo para plataformas diferentes.

Como vimos até aqui, criar uma narrativa transmidiá-

tica não é uma tarefa fácil, mesmo contando com a ampla 

tecnologia que temos hoje. Afinal, as pessoas têm maneiras 

diferentes de pensar e interagir não só no mundo real, como 

também a forma como cada usuário interpreta e usa as 

demais ferramentas tecnológicas. Esse é um dos grandes 

ou o grande desafio para que esse tipo de narrativa se torne 

realmente eficaz no mundo atual.

Foi notável a forma como os irmãos Wachowski trou-

xeram essa transmidiação de conteúdo à tona, de modo 

que, depois da trilogia Matrix, não tivemos outras grandes 

formas de narrativas que sofreram uma fragmentação entre 

as mídias. Eles foram além da compreensão de muitos 

naquele momento, abrindo-se uma possibilidade até então 

inexistente, quando só tínhamos contato com aquilo que nos 

era mostrado em uma única plataforma. Ao mesmo tempo, 

foram um tanto frustrantes os resultados para as demais 
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sequências, games e séries, para as quais as pessoas não 

estavam preparadas por ser uma nova forma de narrativa.

Finalmente, vemos que, hoje em dia, com as tecnolo-

gias que temos em mãos, como tablets, smartphones, etc., 

inúmeras possibilidades se abrem para fazer narrativas que 

saiam do comum e que passem das telas do cinema para 

as mídias que os usuários tenham mais afinidade. É impor-

tante trazer novas formas para que as narrativas tenham 

melhor e mais tipos de ideias, contando com a ajuda de 

seu público, atentos para o fato de que o usuário gosta de 

tomar decisões, algo a que podemos nos apegar hoje em 

dia. Consideramos, a partir desta análise, que as estraté-

gias para a elaboração de um plano transmidiático no atual 

universo virtual requer cuidado nas conexões.
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REDES SOCIAIS E A AMPLIAÇÃO DOS 
MOVIMENTOS POPULARES

Nas sociedades do século XXI, o surgimento das 

redes sociais vem protagonizando uma importante função 

social, por permitir compartilhamentos de conhecimentos 

e por favorecer a criação de comunidades virtuais que 

possuem formas comunicacionais distintas. A comunicação, 

nos tempos modernos, é distribuída, multidirecional, dester-

ritorializada, desburocratizada e sem hierarquização.  

As mídias e redes sociais expressam a realidade 

social em construção em um clique do momento político, 

cultural, sócio histórico e econômico. Elas trazem visões 

distintas, informais ou formais, tensionantes, ambíguas e 

díspares, onde diferentes olhares e interpretações se cruzam 

e se transformam. Por mídias e redes sociais adota-se o 

conceito de Suter e Kaplan (2005), que as conceituam, como 

software social, ferramentas a serviço do homem que tem 

como função: o aumento das capacidades humanas e das 

possibilidades de colaboração social; a criação de redes 

sociais e a troca de informações e, por natureza, favorece 

a criação de uma ecologia humana por formar “sistema de 

pessoas, práticas, valores e tecnologias em um único local”. 

Neste trabalho, usa-se os dois conceitos como sinônimos. 
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Pesquisadores da comunidade europeia, de uma 

rede de pesquisa denominada Odyssey Group, passaram a 

estudar a amplitude de ações decorrentes do uso das mídias 

e redes sociais em prol das causas populares. Os estudos 

destacam algumas funções sociais importantes: fornecer 

um espaço comunicativo para a multiplicação de vozes de 

uma forma que não pode ser conseguida em tempo real e 

no território físico; promover a mobilização, inclusão social e 

ampliação da participação da população no desenvolvimento 

econômico e na gestão dos serviços públicos; e dar visibili-

dade para as causas sociais, de cunho político, ideológico. 

Além de apresentar um baixo custo e ter caráter redistributivo, 

as mídias e redes sociais favorecem a transmissão de infor-

mações para os atores fora das estruturas oficiais/formais 

nos quais eles se encontram (HOGAN; ZIVKOVIC, 2005). 

O resultado da pesquisa de Hogan e Zivkovic (2005) 

demonstrou o potencial das redes sociais para a promoção 

da democracia participativa. Nessa perspectiva, a web é um 

meio, uma ponte, para a democratização do acesso à infor-

mação. Para o Odyssey Group (HOGAN; ZIVKOVIC, 2005), o 

discurso aberto publicado nas redes sociais tem o potencial 

de superar os entraves da comunicação oficial ou educação 

formal, potencializando novas construções semânticas e 

interpretações dos fatos que emergem das várias visões 
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e perspectivas que se embatem, enfrentam-se e entrela-

çam-se na web.  

Dessa forma, os movimentos sociais dos últimos anos 

ganharam grandes proporções com mediação midiática por 

representar ritos e padrões de participação e liberdade de 

expressão para os coletivos sociais. Os eventos populares 

ocorridos no Brasil, a exemplo dos gastos para a realização 

dos megaeventos esportivos de 2013 e 2014, bem como do 

impeachement em 2015/2016 apontam o poder mobilizador 

das redes sociais no País.  

A inserção das mídias e das redes sociais no contexto 

educacional tem sido uma tarefa desafiante para os 

docentes, o que demanda adaptação das propostas peda-

gógicas às formas comunicacionais mais ágeis e mobiliza-

doras. Essa inserção tem favorecido a criação de espaços 

para a exposição das ideias e a organização de movimentos 

e extensão da “sala de aula”. Isso é possível porque essas 

tecnologias têm grandes potenciais de trocas informacionais 

e capacidade de atração de multidões. É desejável que os 

atuais contextos formativos, sobretudo na modalidade de 

Educação a Distância (EaD), proponham modelos pedagó-

gicos que assegurem amplitude, polifonia e qualidade nas 

interações multilaterais para a promoção de uma experiência 

diferenciada e aberta de aprendizagem.
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EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO ONLINE PARA 
O VOLUNTARIADO DE MEGAEVENTOS 
ESPORTIVOS 

Dada a expertise da Universidade de Brasília (UnB) no 

desenvolvimento de projetos de grande proporção, nacio-

nais e internacionais, o Ministério do Esporte apresentou à 

UnB o desafio de construir um curso voltado à formação de 

voluntários para atuarem na Copa do Mundo 2014. 

No contexto do ano de 2013, o Brasil viveu um ciclo 

novo de mobilização e de protestos nas ruas contrários às 

despesas e aos aumentos de tarifas de serviços públicos 

e privados, nos quais incluíram-se em pauta os gastos de 

recursos com a realização da Copa das Confederações 

(2013) e da Copa do Mundo (2014). O tema Futebol, que, 

historicamente, representa a “paixão nacional” do povo brasi-

leiro, ganhou novas nuances, fundido em questões políticas, 

econômicas, sociais e partidárias. As críticas ao Governo e 

às políticas públicas engrossaram as vozes nas passeatas de 

ruas, ganhando seguidores nas redes sociais na internet, em 

um período no qual fervilhavam opiniões contrárias e diver-

gentes e que antecedia o ano das eleições presidenciais. 
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O poder mobilizador do tema futebol no Brasil e o 

poder atrativo, redistributivo e imediato dos processos de 

comunicação mediado pelas mídias e redes sociais eclodiu 

em todos os meios de comunicação em massa. Esse foi o 

movimento social ante gastos com a Copa do Mundo, intitu-

lado “Não vai ter Copa”. A priori, os interessados no volunta-

riado sentiam-se ameaçados e questionavam sua atuação: 

como proceder em situações vulneráveis aos conflitos? E foi 

no centro desse cenário que nasceu a proposta pedagógica 

do curso para formar voluntários que atuariam nesse megae-

vento esportivo. 

A equipe de produção reconheceu que precisava ser 

sensível ao momento histórico e cultural quanto às escolhas 

pedagógicas, visto que qualquer movimento poderia causar 

mais constrangimentos e desagregação social. Para tanto, no 

momento do planejamento pedagógico, teve-se o cuidado 

de não apenas formar, mas também promover uma cultura 

de voluntariado no Brasil utilizando-se o futebol como mote.  

Para construir o curso, formou-se uma equipe multi-

disciplinar, a qual envolvia professores de distintas áreas e 

profissionais da imagem, vídeos etc., sob a responsabili-

dade do Centro de Educação a Distância da UnB (CEAD/

UnB). Algumas importantes parcerias foram realizadas para 

implementar uma proposta integradora e sistêmica: Centro 
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de Voluntariado de São Paulo (CVSP), da ONG Childhood, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Escola de 

Administração Fazendária - ESAF, entre outras.

No planejamento da formação online, a equipe não 

poderia se esquivar da compreensão do cenário e das ques-

tões políticas e econômicas que estavam em jogo, e que 

refletiam as relações profundas e obscuras entre o imagi-

nário social e as representações sociais que circulavam na 

web. Ao contrário, foram considerados recursos potentes 

como a imagem para planejar e fazer o recorte epistemoló-

gico do curso baseado em uma cultura da paz. A proposta 

pedagógica ainda considerou as reflexões sobre que tipo de 

voluntariado se esperava para atuar no apoio às realizações 

dos jogos e da continuidade de um projeto ambicioso de 

desenvolvimento cultural de atitudes cidadãs. 

Nesse sentido, o objetivo deste artigo é relatar a expe-

riência do planejamento à execução de um curso online para 

voluntários de um megaevento como a Copa do Mundo no 

cenário dos movimentos sociais, políticos e culturais vividos 

pelo Brasil em 2014.   

Diante dos desafios encontrados para a disseminação 

de uma cultura de voluntariado, foi realizado um recorte 

para a delimitação das competências do voluntariado e 
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dos conteúdos da formação, articulando teoria e prática 

para a transformação dos saberes populares sobre 

futebol e voluntariado em conhecimentos científicos, em 

novos tempos de ressignificação do lócus do exercício da 

cidadania e da influência das mídias sociais nos processos 

de desenvolvimento humano.

Partiu-se do pressuposto da psicologia do desenvol-

vimento humano em que as pessoas tornam-se pessoas 

em relação a outras pessoas. O desenvolvimento humano 

ocorre numa rede de interações onde a pessoa é constituída 

e constitui o meio que está inserida. Se por um lado, a pessoa 

sofre influência do seu contexto, por outro, ela tem a possibi-

lidade de transformar a si e ao outro à medida que interpreta 

e dá sentido ao mundo. Assim, é preciso considerar a rede 

de significados e sentidos presentes na ação de significar o 

mundo, o outro e a si mesmo, efetivada no momento intera-

tivo (ROSSETTI-FERREIRA et al., 2004).

A proposta pedagógica do curso para a formação dos 

voluntários foi desenvolvida considerando o marco teórico 

sobre a mediação cultural e desenvolvimento humano na 

visão sócioconstrutivista (BRUNER, 1997; HARRÉ; GILLETT, 

1999; VYGOTSKY, 1998). As discussões ainda se pautaram 

sobre a sociedade do conhecimento (MANSELL; TREMBLAY, 

2015), a cultura visual (HERNANDEZ, 2000), a participação 
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social e redes sociais (HOGAN; ZIVKOVIC, 2005; SUTER; 

KAPLAN, 2005).

REDES SOCIAIS E CULTURA DA IMAGEM: 
IMPLICAÇÕES NO CONTEXTO FORMATIVO 
E NA CUSTOMIZAÇÃO DO AMBIENTE 
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 

Os contextos formativos são lugares de mediação 

culturalmente construídos e que atuam como laboratórios 

do e para o desenvolvimento humano. Nesse sentido, outro 

fator importante na discussão do planejamento da formação 

online para os voluntários foi o papel da imagem nas redes 

sociais, que tem despertado muitos interesses por parte das 

Ciências Sociais. 

A imagem tem surgido com um status diferente na 

sociedade do século XXI. Quando apoiada em suportes 

tecnológicos da web, a imagem pode tornar-se o pivô de 

relações sociais amistosas, relacionadas à cultura da paz, 

ou de enfrentamentos e agressões públicas. Enquanto fenô-

meno social, a imagem é o produto de uma mudança cultural 

provocada pela vasta oferta de softwares sociais e aparatos 

tecnológicos que permitem a produção e a distribuição em 

tempo real, como nunca visto pela humanidade.  
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Esse tema tem sido objeto de estudo por vários 

pesquisadores (HERNANDEZ, 2007, 2011; KLEM, 2013; 

MARTINS; TOURINHO, 2012), preocupados em compreender 

o impacto do uso intenso e vasto da oferta de conteúdos 

visuais mediados pelas novas tecnologias da informação. A 

educação da cultura visual é um campo de estudo transdisci-

plinar, “que busca a saturação do nosso cotidiano com infor-

mação e entretenimento visualmente mediados” (MARTINS, 

2011, p. 53). 

Hernandez (2000, p. 52) defende que “a importância 

primordial da cultura visual é mediar o processo de como 

olhamos e como nos olhamos”. Apoiando a co-construção 

de significados e sentidos, as imagens digitais assumem 

a função de mediar as experiências dos seres humanos. 

A cultura visual, para o autor, também cumpre a função de 

produzir experiências humanas mediante a produção de 

significados visuais, sonoros, estéticos etc.

Ao partir da premissa de que o desenvolvimento 

humano é um processo sociocultural mediado por signos, 

símbolos e imagens, então a formação deveria ocorrer 

numa plataforma favorável à habitação desses seres em 

desenvolvimento, portanto, coerente com os conceitos 

das sociedades do conhecimento, inclusivas, diversas e 

participativas. (MANSELL; TREMBLAY, 2015).
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Com foco no princípio da centralidade da imagem no 

contexto social, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA 

– Moodle) foi customizado, contemplando os conceitos de 

arquitetura da informação, navegabilidade e da usabilidade, 

com o fim de promover experiências de aprendizagem 

inéditas. Foi proposto um ambiente favorável às interações 

pessoa/pessoa e pessoa/máquina, no qual os envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem pudessem compartilhar 

interpretações e negociar significados, contribuindo 

para a aprendizagem e a transformação uns dos outros 

(BARBOSA et al., 2015), unindo paixão nacional pelo futebol 

e solidariedade. 

 O AVA foi criado especialmente para a formação dos 

voluntários, em parceria com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). A concepção e a implementação 

do AVA consideraram a proposta pedagógica de promover 

a cidadania, a inclusão, a ampliação da participação social 

para a consolidação de uma cultura de voluntariado. Nesse 

sentido, além do compromisso oficial com a realização do 

curso via plataforma Moodle, os participantes do curso 

podiam interagir em páginas do Facebook e Twitter para 

estabelecer vínculos que os unissem e fortalecessem-se 

enquanto coletivo de voluntários. 
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As opções teóricas trouxeram distintas implicações 

para o modelo pedagógico e para o desenho instrucional 

da plataforma. A heterogeneidade do perfil dos participantes 

(formação, experiências anteriores, anos de escolaridade, 

idade etc.) também foi determinante nas escolhas 

metodológicas (RAMOS et al, 2014). O perfil social de 

aprendizagem dos participantes constituiu um elemento 

importante para ser incluído no desenho pedagógico 

da formação online. A metodologia usada para o 

desenvolvimento do AVA baseou-se em aspectos essenciais 

do desenho instrucional que expressaram os fundamentos e 

os princípios de aprendizagem, destacados a seguir: 

• Seleção de imagem para criar uma experiência 

empírica, visual e sensorial – a escolha das 

imagens foi dirigida para o público voluntariado 

tomando por base os interesses dessa faixa etária 

e a diversidade cultural e regional do Brasil;  

• Marcas identitárias para a formação do voluntário 

– buscou-se um sistema de rotulação iconográfico 

com linguagem fácil e identificação de seções por 

ilustrações elucidativas que apoiavam a formação 

de conceitos e de novos significados, integrando 

por meio da linguagem visual os princípios 

norteadores da proposta pedagógica; 
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• Centralidade dos recursos didáticos e objetos de 

aprendizagem – para iniciar e finalizar os estudos, 

os participantes (candidatos ao voluntariado) 

seguiam um itinerário modular, traçando diferentes 

formas de navegação e estratégias de estudo; 

• Arquitetura da Informação – a forma de organização 

e a disposição das informações primavam pelo 

conceito de arquitetura da informação, que dizia 

respeito à organização da informação e seu fluxo, 

tornando-as facilmente identificadas, assimiláveis 

e úteis;  

• Sistema amigável e intuitivo – foi fundamental 

que o sistema fosse amigável (user friendly) para 

produzir os resultados esperados. Por isso, os 

preceitos da usabilidade foram utilizados de forma 

que a navegação fosse eficaz, eficiente, intuitiva, 

funcional e satisfatória, pela qual o participante 

pudesse atingir seus objetivos. A navegabilidade 

refere-se à capacidade do AVA em oferecer 

a informação de forma eficiente. Uma boa 

navegação ocorre quando o participante sente-se 

orientado no ambiente, sabe intuitivamente para 

onde ir, como obter a informação e o que fazer 

com ela (BARBOSA et al., 2015). 
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Para cumprir esses princípios, a equipe teve o desafio 

de propor um modelo de reconfiguração do Moodle visando 

a estimular a construção de conhecimentos desde uma 

experiência ativa e significativa, mas, principalmente, intui-

tiva. Na configuração do AVA, foi criado um novo protótipo 

de interface organizado desde o perfil do público-alvo e as 

competências e habilidades esperadas para o voluntariado: 

Comprometimento, Motivação/liderança e Comunicação. 

Ver Fig. 1.
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Figura 1: Página inicial do curso de formação para os voluntários da Copa 
do Mundo de 2014. Fonte: CEAD/UnB, 2014.

A partir desses elementos apresentados na Fig. 

1, pode-se observar que a interface gráfica do AVA 

não empregou apenas um design bem elaborado, mas 

apresentou um conjunto de signos que introduzisse o 

participante no mundo da cultura sem desconsiderar as 
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questões graves de fundo que extrapolavam os jogos, as 

arenas e as torcidas, como, por exemplo, a exploração 

sexual de menores ou o turismo sexual em megaeventos. O 

Ambiente incorporou as imagens e as cenas de fundo como 

recursos potencialmente mediadores nas experiências 

estéticas, visando provocar inquietação e reflexão sobre o 

papel do voluntariado durante o curso. Esperava-se que, 

ao mesmo tempo em que produzia novos significados, 

também fosse possível a reflexão crítica sobre a função 

social do voluntariado e suas imbricações na sociedade. 

Para Freedman e Stuhr (2009), fazer uso das imagens 

eletrônicas de forma educativa incide em duplo processo de 

construção e reflexão como atos mutuamente dependentes.  

O curso foi organizado por Módulos Temáticos que 

abordavam os conteúdos mais relevantes sobre a função 

do voluntário: Hospitalidade e Turismo; Meio Ambiente e 

Sustentabilidade; Segurança e Primeiros Socorros; História 

do Futebol e Megaeventos. Também foi oferecido 1 Módulo 

de Idiomas, contemplando até 4 línguas (Inglês, Espanhol, 

Italiano e/ou Francês). Os conteúdos foram apresentados 

de forma interdisciplinar e temas como a exploração sexual 

de crianças e jovens foram tratados de forma transversal, 

aparecendo de forma recorrente em todos os temas e 

no canto esquerdo da página do AVA, com a chamada; 

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME! 
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Outro aspecto diferenciador foram as imagens 

de abertura do AVA, que trouxeram cenas envolvendo 

questões de gênero, a exemplo do avatar Maria (Fig. 2), 

utilizado para apresentar o curso ao participante na fase de 

Ambientação. Maria era uma mulher negra que estava em 

um campo de futebol, vestida conforme o contexto, para 

dar as boas-vindas aos participantes. O papel da mulher no 

futebol tem surgido de forma ainda inibida, representando o 

preconceito da associação mulher e futebol. Mas, no curso, 

a Maria representava a cultura da paz, da conciliação, da 

possibilidade de recriar e de reinventar o óbvio.

Figura 2: Página da Ambientação do curso de formação para os voluntá-
rios da Copa do Mundo 2014. Fonte: CEAD/UnB, 2014.
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Ressalta-se novamente que, durante a elaboração da 

formação online, estavam ocorrendo os movimentos contra 

o megaevento. Dessa forma, os temas e as ilustrações foram 

tratados com o foco na paixão pelo futebol no Brasil, princi-

palmente, na perspectiva de trabalhar o olhar diferencial da 

paz e da segurança para todo tipo de situação que pudesse 

ocorrer como parte do exercício do voluntário. No AVA, o 

cenário de fundo trouxe cenas de estádios e jogadores que 

estavam em campo, em situações de paz e de competição 

limpa, destacando a importância do saber competir, com 

foco na realização de um espetáculo internacional. Mas, as 

atividades não deixaram de problematizar o cenário nacional 

e eram apresentadas com espaços para busca de soluções 

viáveis e seguras para a população, e, particularmente, para 

os candidatos ao voluntariado. 

A proposta pedagógica também teve o cuidado de 

apresentar um sistema de avaliação coerente, baseado 

em problemas para o desenvolvimento de competências 

associadas ao exercício do voluntariado. Além disso, as 

atividades foram planejadas considerando-se os diferentes 

perfis de participantes que estavam cadastrados no AVA. 

A heterogeneidade do público do curso demandou dife-

rentes estratégias de ensino-aprendizagem para favorecer 

o desenvolvimento de cada indivíduo independente de sua 
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formação. Tornar esse processo atrativo e adaptado a um 

sistema virtual implicou na construção de recursos e de ativi-

dades multimídias para além de uma experiência empírica, 

mas, também, visual e sensorial, apoiada na iconografia e 

em imagens cativantes (Fig. 3).

Figura 3 – Página das atividades de estudo e avaliativas do curso de 
formação para os voluntários da Copa do Mundo 2014. 

Fonte: CEAD/UnB, 2014.
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Com o objetivo de avaliar a proposta pedagógica, foi 

aplicado um questionário de avaliação e reação ao final do 

curso. Responderam ao instrumento 3.475 participantes. A 

avaliação pode apontar os ganhos obtidos com a custo-

mização do Moodle. Segundo os dados, 80% aprovaram a 

plataforma e seus recursos. Além disso, informações obtidas 

por entrevistas, também realizadas com os participantes, 

indicaram que a navegação foi simples e fácil e ajudou a 

promover os estudos, como indica a fala a seguir: “Gostei 

muito do visual, surpreendo com a tecnologia dos cursos a 

distância”; “Legal e muito tranquilo, mesmo para leigos como 

eu”.“Sinto-me mais segura para atuar como voluntária”. 

Foram cadastrados no AVA 35.239 participantes inte-

ressados no voluntariado. Desse universo, 72% participaram 

das atividades propostas, com diferentes graus de compro-

metimento, isto é, de conclusão dos módulos. De acordo 

com os dados extraídos, a plataforma apresentou 47 milhões 

de acessos e 82 milhões de hits em 3 meses de vigência do 

curso, o que indica a boa navegabilidade e a usabilidade da 

plataforma (BARBOSA et al., 2015).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A formação online desenvolvida como parte da política 

de fomento à cultura do voluntariado baseou-se no uso de 

vários recursos multimídiáticos, na qual todo o planejamento 

envolveu equipes multiprofissionais altamente qualificadas. 

A proposta pedagógica buscou implementar um 

modelo sistêmico de inovações para o Moodle que possibi-

litasse maior flexibilidade nos percursos de aprendizagem, 

com a apresentação de temas significativos e relevantes 

para a função dos voluntários, atividades construtivas como 

parte do desenho instrucional do curso, e integração de 

espaços de comunicação, gerenciamento e atividades de 

estudo em uma única interface gráfica. 

No contexto formativo dos voluntários, buscou-se criar 

espaços de trocas, de reflexão, nos quais as realidades de 

cada um pudessem ser transformadas, gerando desenvolvi-

mento pessoal e social voltado à cultura de voluntariado. A 

produção e seleção dos materiais didáticos e recursos consi-

derou a diversidade sociocultural, valores, crenças, ques-

tões étnico-racial e de gênero, faixas geracionais, classes 

sociais, religiões, necessidades especiais, opções sexuais, 

entre outras, que são conteúdos transversais na organização 

do curso. 
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Os conteúdos culturais, as imagens fortes, o ambiente 

de aprendizagem criado e as atividades avaliativas do 

curso tiveram como objetivo aperfeiçoar competências 

dos participantes interessados no voluntariado, buscando 

desafiá-los e convocá-los a pensar sobre sua prática cidadã 

em um momento da crise social, marcada pelos movimentos 

de ruas e pelos movimentos nas redes sociais. Enfim, a 

cultura foi ponto de partida e pano de fundo, sobretudo, para 

o projeto da identidade visual do AVA.

Pode-se concluir que a aproximação conceitual e 

representacional dos movimentos que ocorriam nas redes 

sociais e os elementos da cultura visual deixaram a formação 

centrada na realidade dos participantes, para que pudessem 

promover o movimento de tornar-se voluntário. Os elementos 

didáticos escolhidos possibilitaram a reconstrução da infor-

mação por meio de formas distintas de comunicação visual 

e imagética, de modo a compreender o indizível. Foram 

possíveis aos participantes a reconstrução e a elaboração 

dos conhecimentos, atribuindo significados e sentidos, com 

a ajuda das informações, das atividades e dos elementos 

iconográgicos e simbólicos apresentados no AVA.
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INTRODUÇÃO

Toda experiência requer e é resultado de uma inte-

ração e da reação dos sujeitos em relação ao produto, ou 

seja, exige a recepção ativa do indivíduo no contato com os 

produtos, extrapolando o olhar desinteressado. A experiência 

estética pode acontecer no contato com qualquer coisa e é 

contínua no cotidiano dos sujeitos, ou seja, está impregnada 

no ato de viver. Assim entendemos que as coisas são expe-

rienciadas de forma constante, porém para que se tornem 

singulares devem destacar-se e contrastar-se das demais 

vivências, mexendo com o sujeito de maneira única.

O objeto estético pode materializar-se em qualquer 

coisa que seja. O ponto chave é o estabelecimento de um 

elo entre o objeto e o sujeito, fazendo com que configure-se 

uma experiência a partir da atitude estética do observador 

(PEREIRA, 2012).

Quando significativas as experiências ultrapassam 

o fenômeno imediato e levam o sujeito a novas interpreta-

ções dos acontecimentos e objetos estéticos. Sem interpre-

tação a experiência torna-se pobre e equivocada, segundo 

Shusterman (1997). Por isto a reflexão é importante na quali-

dade da experiência, bem como nas experiências anteriores, 
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nos nossos hábitos e nas percepções do mundo que nos 

cerca. Entretanto, o autor também reforça que isso não signi-

fica que os fenômenos imediatos não sejam importantes 

para o processo da experiência estética, sendo estes senti-

mentos o princípio de tudo.

Neste contexto o objetivo deste estudo é analisar a 

experiência estética de pessoas surdas com os persona-

gens e com os acontecimentos dispostos em uma história 

em quadrinhos. Esta, por sua vez, foi criada como objeto de 

aprendizagem hipermídia acessível, elaborada por Busarello 

(2011). A pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, 

foi realizada com 12 pessoas surdas e parcialmente surdas 

de instituições da Grande Florianópolis, Brasil.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia adotada para essa pesquisa tem 

caráter exploratório, aplicado com base em abordagem 

de pesquisa qualitativa. Esse tipo de pesquisa objetiva “o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. 

Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo 

que possibilite a consideração dos mais variados aspectos 

relativos ao fato estudado” (GIL, 2002, p. 42). Para Merriam 
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(1998) a pesquisa qualitativa é aplicada quando se busca 

conhecer a visão de mundo construída pelos indivíduos, ou 

seja, quando se pretende compreender os significados que 

servem de base para dar sentido a existência e experiências 

das pessoas no mundo.

A coleta de dados se estabeleceu a partir da formação 

de dois grupos voluntários em instituições1 que desenvolvem 

trabalhos sócio-educacionais com indivíduos surdos da 

Grande Florianópolis (Santa Catarina, Brasil), em dia e hora 

pré-estabelecidos. Por se tratar de um protótipo de objeto de 

aprendizagem em ambiente on-line, entende-se que o local 

para o teste deveria ser um lugar onde os participantes já 

estivessem confortáveis para práticas educacionais. Além 

disso, as limitações para aplicação do protótipo e as ferra-

mentas de coleta de dados exigiam que houvesse a reunião 

de um grupo de participantes.

Para auxiliar na coleta dos dados essa etapa foi 

filmada, contando com a participação de um segundo 

pesquisador para esse fim. Além disso, como meio de 

comunicação entre o pesquisador e os participantes surdos, 

foi utilizado o auxílio de profissionais para fazer as traduções 

1. IATEL – Instituto de Audição e Terapia da Linguagem e ASGF – Associação de 
Surdos da Grande Florianópolis.
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das falas tanto em LIBRAS com em língua portuguesa oral. 

A técnica para a coleta dos dados aqui apresentados foi o 

focus group, tendo como roteiro um questionário pré-estru-

turado que serviu para guiar as discussões.

As discussões em grupo se deram de forma aberta, 

onde os participantes tinham a liberdade de fazer seus 

comentários e perguntas de forma livre. O papel do pesqui-

sador foi em conduzir a discussão para que ficasse dentro 

do tema proposto, mas sem negligenciar eventuais outros 

temas que pudessem surgir.

Cinco dos pesquisados tinham idade entre 15 e 20 

anos, um entre 21 e 24, dois entre 26 e 30, dois entre 31 e 

35 e dois entre 36 e 40. Desses, sete são do gênero femi-

nino, enquanto cinco do masculino. Quanto a naturalidade, 

nove são naturais da região da Grande Florianópolis, dois 

de outras regiões do estado e um é natural de outro estado. 

Sobre o grau de surdez dos participantes da pesquisa, 

quatro são indivíduos parcialmente surdos, enquanto oito 

surdos profundos. Onze alegaram gostar de histórias em 

quadrinhos, mas não leem habitualmente. Nos relatos no 

decorrer do artigo foram utilizados nomes fictícios para 

garantir o anonimato dos participantes.
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A HISTÓRIA DENTRO DOS QUADRINHOS 
PARA SURDOS

A sinopse da história em quadrinhos, criada como 

objeto de aprendizagem, com conteúdo de Projeção 

Cilíndrica Ortogonal, proposta neste artigo é: O drama de um 

adolescente apaixonado por uma colega que não consegue 

declarar seu amor, por causa de sua timidez. Toda vez que 

tenta falar com a menina fica envergonhado, sem palavras. 

Para tentar superar esse problema, o jovem utiliza em um 

canto de seu quarto os conceitos do Triedro para desenhar a 

amada e assim, na sua imaginação, poder viver seu sonho. 

A narrativa é interrompida quando recebe uma chamada 

no celular, de sua colega. Esta é a trama até o momento de 

interação – avaliação – do aluno. Entretanto, a sequência da 

história tem como sinopse: A adolescente, por saber que seu 

colega é bom em entender projetos, convida-o para ajuda-la 

a construir a casinha de sua cachorra. O adolescente, que 

no primeiro momento se sente tímido frente à moça, vai se 

soltando enquanto constrói a casa de cachorros. No final 

a adolescente revela seu afeto pelo amigo, dando-lhe um 

beijo. O rapaz fica sem ação.
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Figura 1: Quadros da história em quadrinhos criada por Busarello (2011).

O objeto de aprendizagem criado por Busarello (2011) 

é um história em quadrinhos on-line, com possibilidades 

de navegação hipermídia e formada por cinco narrativas 

distintas. Duas das narrativas contam a história do protago-

nista Zeca, onde os conceitos do domínio de aprendizagem 

são inseridos nos incidentes da história. As outras três partes 

são links para maior entendimento do conteúdo de aprendi-

zagem. Ao final de cada uma das narrativas principais estão 

dispostos exercícios.

Para o desenvolvimento da narrativa principal, foram 

criados dois personagens: Zeca, um adolescente de aproxi-

madamente 17 anos, especialista em representação gráfica, 

mas tímido quando o assunto são seus sentimentos; e Suzi, 

uma colega de Zeca, com a mesma idade e muito esperta. 

Para a sequência, depois da avaliação, foi incorporada como 

personagem a cachorrinha de Suzi, Tina.
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A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA COM A HISTÓRIA 
EM QUADRINHOS

Partimos do princípio de que sem interação entre o 

indivíduo e o objeto não há experiência. A experiência esté-

tica é tão importante quanto qualquer outra forma de inte-

ração entre o sujeito e o ambiente e entre o sujeito e outras 

pessoas. Apesar de isso não estar tão claro em nossa vida, 

diante da correria da rotina cotidiana, a experiência tem 

grande significado, porque dá valor a tudo o que somos e a 

tudo o que fazemos (HAGMAN, 2005). Na experiência esté-

tica a afetação sentida pelo sujeito pode ser alegria, tristeza, 

medo, repulsa, admiração ou qualquer que seja o senti-

mento gerado no momento da experimentação. Lembrando 

que para que isto ocorra o sujeito precisa estar envolvido 

intimamente com o objeto e sua intensidade é variável.

Essa experimentação estética, porém não é algo 

simples ou como diz Guimarães (2004), apenas uma questão 

de “filtro” dos conteúdos. Nessa relação, segundo o autor, 

deve ser considerada a “organização significante interna 

dos objetos” e, além disso, a própria experiência. Guimarães 

(2004) explica que a experiência estética, apesar de ser 

singular e destacar-se de momentos cotidianos da vida, 

conecta-se e aproxima-se do que é familiar aos indivíduos, 
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integrando, assim, “o que é estranho ao familiar”. “Como 

resposta a uma ‘coerção acontecimental’, a experiência 

estética é uma mobilização multidimensional (cognitiva, 

volitiva e emotiva), produzida no confronto com um objeto 

problemático que é experimentado em uma situação não 

familiar” (GUIMARÃES, 2004, p. 5).

Estes aspectos movem a fala da nossa participante, 

Flávia, que se vê levada a uma época em que o mundo era 

recheado de magia pelas histórias da Turma da Mônica. A 

experiência estética, nesse caso, envolve não somente o 

objeto ao qual tem seu primeiro contato, mas um momento 

de sua vida em que as imagens alteraram os significados 

que atribuía ao mundo. Um olhar romântico e nostálgico que 

fez toda a diferença em seu modo de vida.

Flávia: Quando eu era pequena, eu adorava olhar a revistinha da 
Mônica, meu pai comprava, dava para mim. Eu adorava por causa 
do visual, não entendia as palavras, mas depois eu fui aprendendo 
a ler as palavras, dai eu já consegui ler e entender o contexto. Era 
muito legal. Quando eu era criança, e agora eu já aprendi muitas 
palavras. [...] O visual junto com a imagem é importante.

Flávia, como observadora de um mundo em fase de 

descoberta percebe que, aos 17 anos, esse olhar diferen-

ciado para as histórias em quadrinhos lhe proporcionou uma 

nova dimensão às suas vivências cotidianas quando explica 

que a imagem é muito importante e que através delas que 
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seu processo de aprendizagem foi melhor aperfeiçoado. 

Essa experiência mostra que o objeto estético pode mate-

rializar-se em qualquer coisa que seja. O ponto chave é o 

estabelecimento de um elo entre o objeto e a pessoa que 

vive a experiência, fazendo com que configure-se numa 

vivência a partir da atitude estética do observador (PEREIRA, 

2012). Pereira explica que a experiência estética pode ser 

comparada a uma paixão, ao estado de espírito de quem 

se apaixona. É um momento que cala, que nos absorve 

por si mesmo, algo que é de difícil explicação e que não há 

espaço para uma relação de dominação entre as partes. A 

paixão foi o que conferiu a Flávia desenvolver-se no contato 

com algo que poderia ser banal, mas que agora percebe o 

quão importante foi. Percebemos neste depoimento o que 

Hagman (2005) aponta como sendo o ponto crucial para 

a intensificação da experiência, as vivências anteriores. O 

contato com o objeto de aprendizagem e as significações 

que Flávia faz deste contato não são apenas momentâneas, 

mas uma viagem em suas experiências de vida ressignifi-

cadas pelo novo conteúdo ao qual é confrontada. 

Esta percepção, desencadeada através de uma expe-

riência imediata e singular, gera a reação estética. “Quando 

se vê, se ouve, se cheira, se toca alguma coisa, alguma 

reação ocorre. Na mais das simplórias dessas reações, 
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quando se vê alguma coisa, pode-se achar essa coisa, no 

mínimo, feia ou bonita. E esse achar a coisa feia ou bonita é 

a reação” (AQUINO, 2012, p. 14). A experiência, desta forma, 

tem características emocionais que satisfazem o sujeito, 

pois possuem uma estrutura organizada e ordeira (DEWEY, 

2010). “Na verdade, quando significativas, as emoções são 

qualidades de uma experiência complexa que se movimenta 

e se altera. Dizemos quando significativas porque, de outro 

modo, elas não passam de explosões e irrupções de um 

bebê perturbado” (DEWEY, 2010, p. 119, grifos do autor). 

Essa emoção para o autor está intimamente ligada ao eu 

interessado no acontecimento, independente do desfecho 

que for tomar.

Percebemos que este movimento foi realizado pelos 

sujeitos participantes da pesquisa no contato com o objeto. 

A proposta da utilização de uma narrativa em histórias 

em quadrinhos, além de ter facilitado a visualização dos 

conceitos específicos de representação gráfica, também 

proporcionou que esse conteúdo fosse mostrado por meio 

de uma narrativa lúdica, fator este que moveu a memória 

dos participantes a outros espaços de vivências. A ludici-

dade chamou a atenção dos participantes, estimulando o 

interesse pela leitura completa da história. “Foi legal, porque 

o menino, apaixonado, tinha vergonha de falar, aí foi para 
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casa” essa parte da fala de Flávia exemplifica como determi-

nados aspectos da história chamaram a atenção, e comple-

menta “o menino, o engenheiro, ficou pensando como fazer. 

Fiquei admirada em ver o interesse de fazer a casa, o carro”. 

Vê-se aqui que a experiência estética está ligada 

diretamente ao que o produto estético e o contexto podem 

proporcionar à percepção. Essa percepção deve ser criada 

pelo sujeito, a relação com a coisa deve ser despertada pelo 

próprio sujeito e a criação precisa ter alguma comparação 

com as experiências vividas pelo criador do objeto esté-

tico (DEWEY, 2010). Isso, por sua vez, não é instantâneo. A 

percepção exige contemplação, um olhar interessado que 

pode proporcionar ou não satisfação ao espectador, porém 

ela é sempre emocional. “A emoção é para, de ou sobre algo 

objetivo, seja na realidade ou no pensamento. Está implicada 

em uma situação cujo desfecho fica em suspenso, e na qual 

o eu afetado  pela emoção está envolvido de maneira vital” 

(DEWEY, 2010, p. 156). As emoções geradas são apenas 

“completas em si” e podem ser das mais diversas frente a 

situações alegres, frustrantes, deprimentes. É necessário 

pontuar que essas emoções são sempre singulares, pois 

só podem ser sentidas e enunciadas por quem as vive e se 

emocionam a partir dela.
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A emoção foi um dos pontos mais altos da aplicação 

da pesquisa. Os participantes mostraram-se envolvidos não 

somente pelo conteúdo do estudo que estava sendo reali-

zado, mas pelos acontecimentos propostos no objeto e, 

especialmente, pela identificação e aproximação emocio-

nada com os elementos da história em quadrinhos.

Observamos que os participantes se identificaram 

com o drama vivido pelos personagens da história e isso 

contribuiu para a visualização do conteúdo didático. “A 

história foi legal porque era a vida dele”, comenta Júlia, e 

salienta “eu não tive sentimento mau. Eu achei bem legal, 

eu tive atenção pelo visual, chamou a atenção, pelo balão-

zinho”. Nesse contexto Marcelo declara: “eu gostei também, 

o menino acaba assustado, mostra a expressão dele, de 

interesse de não, de gostar de não gostar, tinha uma cachor-

rinha”. Cláudia ficou ansiosa para ver o final, porque torcia 

pelo personagem: “a imagem, o desenho, daí tocou o celular. 

Ele projetou ela. Ela sumiu, perdeu”. Jean, Flávia e Tiago se 

identificaram com a história, por que tiveram em uma situ-

ação parecida com a do personagem. Maria gostou de ler 

porque era a história de amor entre o menino e a menina.

Maria: Eu adorei, achei muito bonitinho, a historinha o desenhinho, a 
imagem eu gostei bastante. Fiquei impressionada com o desenho, 
com a organização e eu fiquei curiosa para ver o que vinha depois. 
Tudo combinava perfeitamente.
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Os sentimentos dos participantes da pesquisa são 

revestidos de forma e valor, gerando as expectativas e a 

base para novas vivências. Isso significa dizer que o mundo 

é totalmente subjetivo, que as experiências e suas represen-

tações não estão apenas fundadas na memória, mas são 

processos complexos cognitivos e afetivos imbricados no 

circuito do estado da experiência, os quais são capturados 

não somente pela qualidade, mas por idealizações dos 

sujeitos em si mesmo e/ou no mundo (HAGMAN, 2005).

O que ocorre na percepção está totalmente ligado à 

capacidade de cada indivíduo, no que ele pode perceber 

ao que é projetado nos objetos, sejam eles imagens, sons 

ou qualquer outra forma de experienciação (SARTRE, 1996). 

Essa apreensão se dá na consciência e ao que é estabele-

cido nas diversas conexões individuais a partir dos reper-

tórios previamente construídos pelos indivíduos em suas 

relações com o mundo. Essas percepções, por sua vez, 

são ampliadas nos momentos em que a capacidade de ver 

é expandida pelas lacunas preenchidas pela intuição. “A 

percepção não é, pois, uma atitude meramente contempla-

tiva e, ainda menos, uma ausência de atitude, mas um agen-

ciamento corporal, uma performance, um comportamento 

que, mais que representar o mundo, exprime o movimento 

pelo qual o habitamos” (VALVERDE, 2010, p. 69).
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Quando a interação dos indivíduos com os objetos e 

com o ambiente destaca-se de momentos comuns do coti-

diano, podemos dizer que ocorreu uma experiência. Apesar 

disso, como podemos ver a partir dos relatos acima, a 

experiência estética não deve ser separada da experi-

ência comum, pois os acontecimentos cotidianos também 

podem proporcionar sensações singulares e despertar a 

experiência. Shusterman (1997) diz que a experiência esté-

tica tem a capacidade de nos absorver afetivamente, desta-

cando-se do fluxo comum da vida diária de forma a gerar 

mais do que sensações, tornando-se numa experiência 

significativa a ser saboreada.

Até mesmo a tragédia ou sentimentos perturbadores 

fazem parte da experiência estética, porque auxiliam no 

reconhecimento de situações duras da vida cotidiana. “A 

apreensão do mundo sensível, do natural ou mesmo de tudo 

o que nos cerca, [a partir do século XVIII], vem sendo refle-

tida por uma dimensão conceitual que abrange não somente 

a emoção, o belo ou o feio, mas toda relação estabelecida 

entre os indivíduos e o mundo” (BIEGING, AQUINO, 2014, 

p. 87). Experiências maduras com objetos que representam 

fracasso, morte e perda transformam-na, como explica 

Hagman (2005, p. 38, tradução nossa), em “até mesmo 
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a celebração do trágico, bem como do sublime2. É esse 

aspecto da nossa experiência em que o sentido de quali-

dade, valor formal e beleza combinam com o reconheci-

mento do fracasso e da mortalidade”. Este nível maduro 

da humanidade articulado com formas verbais, visuais, 

linguistas e musicais é o que dá a qualidade refinada à 

tragédia. O autor explica ainda que esse amadurecimento 

faz com que os sujeitos percebam sua vulnerabilidade, as 

tragédias e a própria mortalidade. É belo ao mesmo tempo 

em que é terrível.

Os estados afetivos extremos podem ser conferidos 

nas falas dos nossos participantes, pois suas experiências 

de vida, por vezes traumática, entrelaçam-se com a narra-

tiva dos personagens do objeto de aprendizagem criado por 

Busarello (2011). Isto é refletido, especialmente, na fala de 

Paulo. Paulo informou que já tinha feito aulas de desenho 

e que o que ele fazia, segundo ele, era parecido com o 

conteúdo que viu no objeto de aprendizagem.

2. “O sublime é o termo geral para uma forma de experiência estética que é carac-
terizada por estados afetivos extremos, como admiração, espanto, êxtase, medo 
e fascínio; esses sentimentos são estimulados em resposta a um objeto, evento e/
ou ideia que é vista por possuir imensidão, poder, obscuridade, sem forma e outros 
aspectos terríveis, onde a compreensão humana e emotiva são empurradas para (e 
talvez além) dos seus limites”. (HAGMAN, 2005, p. 123, tradução nossa)
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Paulo: O professor me ensinou a fazer os desenhos, e tinha que 
fazer retinho e eu não conseguia fazer retinho. A imagem o desenho 
combina com o que eu fazia, com a construção da casa. A repre-
sentação era igual, não era diferente.

O participante informa que entendeu o conteúdo, 

apesar de achar difícil, mas não sabe dizer se é em relação 

a forma como está organizado no objeto de aprendizagem. 

Entretanto identifica que também teve dificuldade nas aulas 

de desenho no passado: “não tem muita experiência. A 

gente fez uns desenhos de representação de corpo de 

pessoa, mas eu errava muito, é isso”. O participante aponta 

que as histórias em quadrinhos o auxiliou a compreender 

melhor o conteúdo, mas mesmo assim identifica que preci-

saria fazer mais exercícios: “preciso treinar mais, mais vezes, 

aí você começa a praticar mais, e entender mais. Quando 

você começa a praticar mais vezes. Tendo cuidado, vendo 

o contexto”.

Podemos considerar que a experiência estética 

envolve principalmente a externalização de um valor afetivo 

(HAGMAN, 2005), como a que Paulo dividiu conosco. As 

qualidades postas pelo sujeito no objeto estético devem 

relacionar-se com algo que para ele é a forma ideal, 

possuindo qualidades e características que reforcem sua 

essência. Essa forma ideal pode levar o receptor ao transe, 

fazendo-o contemplar seu equilíbrio, seu ritmo. Segundo 
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Hagman (2005) o que fica para o sujeito são os significados 

complexos e requintados da experiência numa ligação 

profunda e inconsciente do seu prévio conhecimento.

Outro ponto a ser destacado é que para os parti-

cipantes da pesquisa a trama entre os personagens e o 

conteúdo didático não ficaram deslocados na narrativa. Os 

dois conteúdos foram trabalhados de forma que ficou fácil 

de entender como comenta Flávia: “A história, conteúdo, 

combinou”, e Maria complementa: “Combina com pessoas 

surdas”. Entretanto, Cláudia faz uma ressalva se o tipo de 

história combina para todos os públicos: “quadrinho para 

criança, dependendo a idade, mais idoso, é diferente. De 

acordo com a idade o desenho a historinha vai ser diferente”.

A sensibilidade dos sujeitos da pesquisa mostra-se um 

fator muito importante quando tratado em sua relação com 

os objetos estéticos. Essas percepções sensíveis são fruto 

da nossa interpretação e julgamento em relação às coisas, as 

quais são resultado da “construção do espírito” dos sujeitos 

(BETTON, 1987). Sem isso e, especialmente, sem experiên-

cias passadas não seríamos tocados ou modificados pelas 

mensagens que chegam dos diversos meios. As experiên-

cias anteriores são essenciais, uma vez que modificam a 

consciência no sentido de fazer evoluir o pensamento e os 

sentidos, já que são acrescentadas a elas novas informações 
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sobre o mundo e sobre os objetos. Assim, o conhecimento 

acumulado das experiências com os objetos estéticos são 

em parte impregnados pela contribuição advinda das sensa-

ções (BETTON, 1987). A maturidade do sujeito, para Betton 

(1987), é o que norteia a liberdade e o julgamento, é o que vai 

definir sua atitude em relação à mensagem.

Vale ressaltar que Busarello (2011) passou por 

um desafio na construção do objeto de aprendizagem 

em relação à conexão do conteúdo didático tanto com o 

contexto da história e com a ação dos personagens na 

narrativa, quanto na tentativa de estabelecer um elo este-

ticamente vivencial entre o objeto e os participantes. Por 

se tratar de uma narrativa visual o conteúdo de Projeção 

Cilíndrica Ortogal foi inserido no enredo da história, ao passo 

que o participante não o sentisse deslocado do contexto da 

trama. Como um objeto de aprendizagem, em um ambiente 

hipermídia, links complementaram a narrativa, reforçando a 

exemplificação do conteúdo didático, porém este aspecto 

não será aqui discutido.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste artigo foi analisar a experiência 

estética de pessoas surdas com os personagens e com 

os acontecimentos dispostos em uma história em quadri-

nhos hipermídia construída como objeto de aprendizagem. 

Percebemos, através da fala dos participantes, que a proposta 

de aprendizagem apresentada através da utilização de histó-

rias em quadrinhos foi bem aceita pelos mesmos, tendo a 

experiência da narrativa sido transportada para suas vivên-

cias particulares. As imagens nesse contexto colaboraram 

para que os voluntários surdos pudessem entender melhor o 

conteúdo que deveria ser passado. Os participantes ressal-

taram que é importante a utilização de imagens para auxiliar 

o indivíduo surdo na compreensão de textos.

A experiência dos participantes com o objeto de 

aprendizagem mostra-se profunda e em uma dimensão 

complexa uma vez que capturou a atenção pelas dificuldades 

vivenciadas pelos personagens e por suas conquistas. A 

perseverança inclinou positivamente ainda mais os sujeitos 

da pesquisa, pois mais do que aprender um conteúdo 

didático novo, se identificaram com a superação dos 

limites do personagem principal. Fator este que estimulou a 
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reflexão dos participantes da pesquisa sobre suas próprias 

experiências de vida.

A representação do mundo, neste caso, e a identifi-

cação são realizadas não pelas características dos persona-

gens, mas pelos obstáculos que são superados e vencidos. A 

experiência estética, assim, é levada a um nível que vai além 

de simples conexões individuais, mas representativas da 

experiência refletida na coletividade dos grupos pesquisados.
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Primeiro e antes de tudo, na eventualidade de ser mal 

interpretado, ou interpretado diversamente do que verdadei-

ramente pretendo, quero consignar profundas desculpas 

a quem, por alguma paixão, deslumbramento ou compro-

metimento, em decorrência dos recursos tecnológicos da 

contemporaneidade,  

Os tempos são outros. Modos de ser, de sentir, de 

pensar, de querer, de reclamar, de dizer. Quase tudo que era, 

ou não é mais, já se modificou, ou está perdendo o sentido, 

ou ainda, está sendo entendido de maneiras diversas e 

controversas. As coisas passaram a ser mais o que parecem, 

do que aquilo que elas realmente são. 

Costuma-se atribuir qualquer consequência cultural, 

qualquer circunstância social, qualquer mudança de compor-

tamento às tecnologias. Será? Quando Steve Jobs morreu 

era comum ler artigos inteiros ressaltando sua genialidade. 

A genialidade de quem intuíra desenvolver meios imediatos 

e diretos de comunicação. 

Chegava ser constrangedor. Nunca se ouvira refe-

rência igual a nenhum cientista que, no instante da morte, 

merecesse tamanho destaque pelo que recentemente fizera. 

Ligava-se a televisão e imediatamente se assistia a algum 

programa em que alguém se referia a ele. A ponto de um 
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entrevistado, em programa de televisão nos Estados Unidos, 

quase irritado com a insistência do entrevistador, em tom 

indisfarçavelmente jocoso indagar: “que a morte de Steve 

Jobs nos ensina?” E ante a perplexidade do interlocutor, ele 

próprio responder: “a morte de Steve Jobs só ensina uma 

coisa, que até Steve Jobs morre”.

Muito se falou das mudanças que começaram a partir 

de tecnologias sobre as quais ele pôs a mão. Mas é certo 

que ele não terá criado nada, produzido nenhuma mudança,  

movido por curiosidade científica, por resultado de pesquisa 

de demanda. Ele o fez por pura intuição comercial. Bom ficar 

muito bem entendida esta afirmação. Pois o que ele tinha 

como objetivo era ganhar dinheiro.

Claro que as tecnologias advindas com internet, 

smartphones, tablets, telefonia celular, bandas largas, redes 

sociais, essas coisas, têm sido muito importantes. Mas, seria 

bom indagar, e o ser humano sem isso tudo? Teria sido outro 

ou, com essa enxurrada de aplicativos, terá se transformado 

definitivamente em algo diferente do ser humano como se 

conhecia, ou se conhece?

Faço essas observações porque o mundo é mundo 

desde sempre. Cada período da Civilização, marcado por 

alguma descoberta, por algum fato significativo, sempre foi 
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marcado por prognósticos de mudança. Pode ser até que 

algumas dessas mudanças nunca foram sequer percebidas. 

Aconteceram natural e gradativamente. Foi assim com a 

imprensa, com o vapor, com a luz elétrica, com o fonógrafo, 

com o cinema, com o automóvel, com o avião, com o início 

da conquista espacial, com o desenvolvimento da medicina 

e da indústria farmacêutica. E assim por diante.

Não se vê, não se ouve, nem se lê ninguém que escreva 

qualquer coisa sobre o que virá após. Após Internet, ou após 

todas essas coisas que circunstanciam a vida na contempo-

raneidade. Quando digo que “não se vê ninguém”, estou me 

referindo ao fato de que nenhum estudioso, nenhum cientista 

com credibilidade dedica-se a falar desses assuntos. Embora 

tenha procurado com insistência, ainda não encontrei nada 

consistente a respeito, tampouco soube de alguém que esteja 

estudando ou escrevendo sobre isso. A ideia que se tem é de 

uma aparente “conformação” com tudo que apareceu e que 

está em uso como se tudo fosse permanente. Permanente em 

um mundo de fatos efêmeros e transitórios...

Há como que um entusiasmo generalizado, um 

deslumbramento, uma enorme satisfação – ainda que injusti-

ficada – sobre as consequências do advento, dos usos e de 

uma aparente consolidação dessas tecnologias. Injustificadas 

porque elas chegaram sem pesquisa, sem inferência alguma, 
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causando todo esse rebuliço, instalando-se na Civilização, 

para o bem e para o mal, sem que ninguém perceba a falta 

de estudos sobre o que virá depois disso tudo. 

O que existia antes continua igual. Provavelmente 

continuará a existir também depois. Sobre o que existia antes 

quero dizer dor, esperança, paixão, alegria, desejo de paz, 

frustração, tristeza, fome, ódio, guerra e assim por diante. As 

tecnologias podem ter modificado hábitos. Nunca os senti-

mentos. Sim, claro, elas podem ter ampliado as faixas de 

participação, como é o caso do que começou a ocorrer após 

as chamadas redes sociais. Mas os sentimentos não.

Os sentimentos, embora aparentemente induzam a 

concluir sobre uma ampliação dos desejos de participação, 

das oportunidades de expressão, dos acirramentos a favor 

ou contra qualquer coisa, são os mesmos sentimentos que 

o ser humano sempre carregou consigo. Opiniões transfor-

mam-se em mecanismos de participação social, em proce-

dimentos mediante os quais se evidenciam modos dessa 

participação. Mas são opiniões que as pessoas sempre 

puderam ter, a favor ou contra, que nas redes sociais, por 

exemplo, ganham amplificação. Apenas isso.

Seria como dizer que o acesso à participação 

também torna possível o aprimoramento da democracia. 
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Mas a democracia continua sendo democracia, as pessoas 

continuam a ser pessoas, o mundo continua sendo mundo.

Essa ampliação de acesso aos meios e aos modos de 

dizer qualquer coisa, também amplia as possibilidades de 

dizer e ouvir bobagens. Em nome das possibilidades totais 

de se dizer o quer, tudo que se sente, sem muita reflexão, 

torna-se motivo imediato de expandir qualquer ideia, a 

respeito de qualquer assunto, a qualquer momento. A conse-

quência disso, sem antes dizer como isto tudo começou, é 

inócua e inoportuna, pois só reflete a confusão na qual se 

está metido.

São muitas as publicações a respeito do fato, sem 

contudo concluir sobre a origem do processo. Caso mais 

recente, embora em obra de relativo fôlego, pode ser lido 

em Stein (2017). Até mesmo em trabalho sobre a realidade 

brasileira, percebe-se uma preocupação, digamos, acadê-

mica, sobre as consequências de uma abertura sem prece-

dentes à participação indiscriminada nos debates políticos, 

sem contudo confrontar o racional e o irracional dessa parti-

cipação (RIBEIRO, 2016).

Embora haja estudos em abundância sobre o que 

está ocorrendo a partir das redes sociais, em torno da 

participação e do ativismo político, também se pode colher 
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material sobre uma série de outros eventos em curso nas 

redes sociais, cujo conhecimento levam a refletir sobre esse 

cenário aberto às discussões de qualquer assunto, sob qual-

quer ponto de vista.

No fim do ano de 2015, organizado pelo pensador 

Massimo di Felice, realizou-se em São Paulo, Roma e Paris, 

o Congresso Internacional de Net-ativismo. Durante esse 

encontro tive a oportunidade de discutir uma questão espe-

cífica, relacionada com aquilo a que denominei de “ativismo 

literário” no Facebook (AQUINO, 2015).

Naquela ocasião, discuti a singular questão das 

opiniões sobre qualquer coisa, que, instigadas por um fato de 

natureza meramente literária, ensejam interpretações variadas, 

desencadeando discussões, muitas vezes controvertidas, 

sem base e sem maior reflexão, simplesmente porque existe 

uma “porta” de saída para a respectiva expressão.

Em apenas um exemplo recente, a partir da publicação 

de um poema sobre a “Pietà” de Michelangelo, sob o título 

de Mãe, no qual o autor simplesmente discute o abandono 

de Maria, tendo aos braços o filho morto retirado da cruz. 

Uma das expressões mais sugestivas, sem ligar poesia 

e fonte histórica da criação artística do escultor italiano, 

simplesmente diz: “mil vezes morrer a perder um filho”.
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Ainda que a constatação seja verdadeira, o objeto 

da questão aponta para uma reflexão de caráter artístico e 

literário, cuja natureza implica a poesia, a obra de arte e o 

fato histórico. No entanto, a motivação, de caráter pessoal, 

aponta para uma circunstância em que se entrelaçam um 

sentimento estritamente pessoal (por alguma razão) e a 

oportunidade que a publicação enseja para determinada 

pessoa. Nesse sentido ela é convertida em pura bobagem 

no contexto da interpretação literária.

Em um livro publicado no início de 2016, Cem triliças 

sem treliça: poesia e neologismo (AQUINO 2016), já me 

referia a esse verdadeiro tumulto de opiniões sobre qual-

quer coisa, desencadeado por qualquer evento, ou qualquer 

publicação. Como, igualmente, aos assédios e prejuízos 

causados contra o idioma que todos falamos.

Tudo por conta desses “bilhetinhos” disponíveis em 

smart phones. Uma verdadeira sanha diabólica no processo 

de “oferta” de termos acabados, mediante a qual a tecnologia 

importada sugere completar palavras em português que 

estão sendo digitadas. Isto para dizer o mínimo. Pois ainda 

há, pela “lei do menor esforço” aquela outra possibilidade 

de se digitar coisas como “rsrsrsrs”, “aki”, “qqr”, “qdo”, 

“ñ”, “qdo”, “pq”, “kkkkk” e centenas de outras bobagens 

que parecem (mas que não são) nem onomatopeias, nem 
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abreviaturas, nem coisa nenhuma. Sem falar ainda nos sinais 

de curtir, não curtir, os incontáveis emoticons, como essas 

figurinhas que começam a substituir as palavras e por aí vai.

Nada tem a ver com idade dos usuários. Porque há 

usuários até bem idosos repetindo as mesmas asneiras que 

os de menos idade também fazem. Tem a ver, sim, com essa 

procriação dissoluta, a partir de uma tecnologia inconse-

quente, que entrou no mundo sem pedir licença e, em nome 

da sua própria utilidade, realizar um estrago de proporções 

imensuráveis e incontroláveis. É mais que lamentável. E mais 

lamentável ainda é que ninguém fala nada a respeito.

O mundo contemporâneo aportou tanta tecnologia, 

tanto recurso que, aparentemente, terá aparecido sobre 

a terra para facilitar a vida humana. O computador, por 

exemplo, foi o primeiro desses recursos. Bem verdade que 

facilita tudo. Armazena tudo. Disponibiliza tudo. Sítios de 

busca servem para aprimorar o tempo de coleta da infor-

mação que se quer. Todavia, todo tempo disponível, que 

sobra depois de qualquer atividade que antes se gastava 

um tempo interminável para fazer, como se sabe, passa a 

ser gasto com consertos, soluções de travamento, perda de 

arquivos e tudo o mais.
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É um mundo louco, no qual se vive uma vida louca. 

Criaram-se novas obrigações. Como atender imediatamente 

ao telefone. Aliás, todo mundo está vivendo no universo das 

campainhas. Toque de entrada de notícia. Toque de entrada 

de chegada de mensagem. Toque do aparecimento de um 

novo post no Facebook. Toque de chamada de alguém. 

Vive-se isolado com a sensação de que se está em 

comunidade. Uns passam pelos outros sem sequer “bom 

dia”, “boa tarde”, “boa noite”. Com os olhos cravados na 

telinha minúscula, revelando as mais estranhas expressões 

faciais, cuida-se apenas do imediato que se tem diante de 

si. Ninguém olha ou percebe ninguém. É o mundo da paixão 

virtual, do delírio presuntivo, do prazer inaudito provocado 

por um turbilhão de coisas transitórias e banais.

O gosto é banal. A moda é mais efêmera do que 

jamais tinha sido. A tendência, que a maioria segue, do 

vestuário, do visual, do palavrório “tipo isto, tipo aquilo” é 

tão transitório que ninguém mais percebe que o velho era 

ontem, ou ainda há pouco. Mas também não enxerga que o 

agora é que é o novo, a novidade, tudo aquilo que acaba de 

ser atualizado nas redes... E que num segundo vai se tornar 

velho outra vez.
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E o idioma que falamos? Bem, o idioma que 

“falávamos”, já não falamos mais. Porque não falamos 

com ninguém sobre coisa nenhuma. A redução brutal 

da comunicação verbal (ainda que não nos tenhamos 

emudecido de uma vez), está sendo entendida como a coisa 

mais natural do mundo. Falar não é preciso, porque se tem 

como expressar mediante essa coisa chata dos teclados dos 

“telefones espertos”, da maneira que eles permitem fazer. 

Quer dizer, uma tecnologia importada que invadiu os fazeres 

e o imaginário da cultura alheia, impondo padrões, que vão 

do “como fazer” ao “que dizer”. E assim vivemos.

Contudo, a mesma tecnologia que nos limita nesse 

sentido, também escancarou as portas para infinitos outros 

usos. Vive-se o tempo da extensão completa. Extensão 

das possibilidades representativas, que tornaram possível 

a qualquer ser humano dizer o que pensa e o que quer. 

Inclusive poeticamente. Embora isso tudo, também se viu 

ampliar o espectro da crítica variável. Aquela maneira bizarra 

de dizer “gostei”, “não gostei”, ou “curti”, “não curti” o que 

quer que tenha sido visto. Mas que esperar de um mundo 

inteiro de superficialidades?

Se por um lado essa “abundância” crítica de uma 

audiência que se rege, sobretudo, pelo gosto pessoal mais 

imediato e sincero, por outro, a vastidão da audiência afasta 
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a qualificação presuntiva de uma crítica estatuída como 

formal. Nesse sentido, tudo que está nas novas redes de 

exibição, aos milhões, são como se não existissem.

Em 1968, publiquei Vênus de mel (CORRÊA, 1968). 

Pequeno livro, de pequeno alcance, com pequena tiragem 

e poucas manifestações pessoais a respeito. Mas que 

provocou uma, apenas uma crítica feroz. Por acaso o autor 

do texto sobre o livro, publicado em jornal com circulação 

em Porto Alegre, um repórter esportivo da capital gaúcha, 

nunca antes escrevera (como tampouco depois escreveria) 

qualquer coisa sobre literatura. A reação do jornalista, entre-

tanto, mesmo resguardadas as relações de tempo e lugar, 

acabam remetendo a uma circunstância semelhante ao que 

ocorre hoje nas chamadas redes sociais. Ele ficara muito 

contrariado com uma composição poética que falava de 

rompimento de um romance entre uma moça torcedora do 

Grêmio e um rapaz que torcia pelo Internacional.

Em 1985, Chiclete e chocolate (CORRÊA, 1985), 

também de pequena tiragem, produziria efeito inverso. 

Comentários, sejam ou não formalizados por uma crítica esta-

tuída, são importantes. Ao menos para se perceber o efeito 

daquilo que se escreve. Um efeito, porém, que extrapola os 

limites do racional, induzido que é pela “causa” particular e 
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específica de como é entendida. Muitas vezes bem distante 

daquilo que está sendo expresso, dito, mostrado ou insinuado.

Os exemplos fornecidos a partir de algumas obras de 

poesia, sejam elas impressas em livros, sejam veiculadas na 

Internet, em uma época anterior ou presentemente, conso-

lidam a convicção de que a exteriorização das opiniões 

ocorrem muito mais em razão daquilo que cada um pensa, do 

que do objeto visto ou em discussão. Objeto este que, muito 

longe dos temas polêmicos da política, também ele faz aflorar, 

entre o desconhecimento, a ignorância e as paixões even-

tuais, “ácidos” modos de conviver, inclusive, intelectualmente.

Situação agravada pela proximidade dos recursos 

tecnológicos. Se antes um artigo impresso em jornal ou 

revista, sobre qualquer coisa, expunha diretamente a titulari-

dade autoral de quem assinava esse artigo, agora não mais. 

Além das infinitas possibilidades de “anonimato”, dissimu-

lando sob um avatar ou outro, o enfrentamento e a respon-

sabilidade, muitas vezes por pura covardia.

Tudo isso tem sido consequência de uma cultura que 

torna possível, cada vez mais, a ocorrência desse gênero de 

participação e atividade. O ativismo, propriamente dito, toma 

sempre uma direção coincidente com tantos outros iguais, 

escudando-se, na maioria das vezes, em puro radicalismo.
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Essa cultura, pode-se dizer, mesmo em formação, terá 

desdobramentos ainda imensuráveis. Até porque se desco-

nhece o avanço de uso sobre os recursos hoje disponíveis, 

que vão pouco a pouco tornando possível a agregação de 

cada vez mais pessoas.

Contudo, bom salientar, alguns eventos já são detec-

táveis por experiência de cada um que observa (e muitas 

vezes se irrita) com os modos e as práticas na dita rede. 

Pessoalmente, como imagino, já são claramente detectá-

veis cinco “pragas” que, aos poucos, vão se tornando mais 

evidentes. São elas: a proliferação da importunidade, a 

presunção da solubilidade, a compulsão da necessidade, a 

ilusão da oportunidade, e a protelação do futuro.

PROLIFERAÇÃO DA IMPORTUNIDADE

Proliferação de importunidade está relacionada com 

o avanço de uma coisa, a que poderíamos chamar de 

“chatice”. Sim, há excesso de chatos. Todo dia a gente deve 

atender a uma série de demandas, como leitura de e-mails, 

telefonemas, cobranças de providências que são enviadas 

por sites, por sistemas, por organizações virtuais complexas. 

Na maioria delas, absolutamente dispensáveis.
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Usa-se o endereço eletrônico oferecido gratuita-

mente, mas ao abri-lo ou fecha-lo, tem-se que assistir, ler ou 

interagir com uma variada gama de informações, notícias, 

comentários automáticos, que ali se encontram como parte 

de uma teia que envolve, principalmente, publicidade.

O Facebook, dissimuladamente, comporta um extenso 

e complicado mecanismo de exposição obrigatória, que se 

disfarça na assim chamada “rede social” para anunciar e 

vender de tudo. Em obra também recente de dois autores 

(BANFIELD; GERARD, 2016), conta-se a curiosa experiência 

dos dois milhões de “likes” em uma página da rede. Evidente 

que tudo isso é mercado. Mercado que, no fundo está cada 

vez mais articulado, entrosado, conectado e fixamente inte-

ressado na atenção e eventual vulnerabilidade de quem, por 

outro lado, está perdido em opiniões, raivas, manifestações 

contra ou a favor de qualquer coisa.

Essa vulnerabilidade, muito maior do que aquela até 

então conhecida, presta-se sobremaneira como instrumento 

da exposição obrigatória de quem está com o smartphone 

ou o tablet à mão, ou em frente ao computador. Tudo isso 

é muito diferente do que a vulnerabilidade de quem apenas 

assistia televisão circundado por uma infinidade de outros 

interesses no entorno.
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PRESUNÇÃO DA SOLUBILIDADE

Esta é uma das pragas de maior efeito sobre a cultura 

tradicional, até aqui marcada por cânones estabelecidos 

entre os conteúdos conhecidos e os não conhecidos. Ou 

seja, tudo que se conhecia se sabia o que era. O que não se 

conhecia, ou se vinha a conhecer, ou se ignorava totalmente. 

O conhecimento advinha fundamentalmente de 

estudo e reflexão. A superficialidade de qualquer saber era 

inoportuna. As tecnologias, mediante os sites de busca 

tornaram acessíveis incontáveis modos de aprendizado 

instantâneo e superficial, trazendo com esse “aprendizado” 

ligeiro a impressão de que já se sabe do que se trata. E, 

consequentemente, a sensação de que já se sabe em uma 

ou duas linhas todo um restante de conteúdo, cuja dimensão 

nem importa.

A partir dessa sensação, qualquer questão, qualquer 

problema, imagina-se, pode ser resolvida, pode ser solucio-

nado. É a presunção da solubilidade. O que leva, por outro 

lado, ao espetáculo total da ignorância configurada pela 

“certeza”. Passa-se a ter uma ideia, muitas vezes falsa do 

problema e, consequentemente, da solução correspondente.
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Informações farmacêuticas, nomes de enfermidades, 

modos de tratamento, tudo está facilmente disponível e à 

mão de qualquer pessoa. Isto, em si, não é mau. O problema 

está na generalidade e na superficialidade da percepção e do 

entendimento. Embora conteúdos profundos e complexos, 

a cultura do conhecimento ligeiro leva naturalmente à 

conclusão comum daquilo que se pensa entender.

O falso entendimento, por sua vez, da mesma maneira 

que a opinião volátil do participante de uma corrente polí-

tica que se sente atraído por determinada manifestação, 

traz igualmente a convicção de sua conclusão a respeito de 

qualquer coisa é efetivamente real e definitiva.

Tudo conspira nesse sentido pela conclusão de que 

se pode resolver qualquer coisa.

CONPULSÃO DA NECESIDADE

Noah Hope afirma que com as redes sociais qualquer 

necessidade é maior (HOPE, 2016). Eu completaria que, 

além de maior, qualquer necessidade é mais imediata, mais 

urgente e de satisfação mais rápida. Ainda que seja uma 

falsa necessidade. Que seja uma necessidade decorrente 

de simples exposição.
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Já me referi aqui à mitificação de Steve Jobs. Essa 

própria mitificação é, em si, um demonstrativo do fato ser 

irrelevante. O mito construído em torno da personalidade 

criativa, que desenvolveu comercialmente as tecnologias em 

uso, só evidencia ignorância daquilo que foi e daquilo que 

não foi importante naquilo que criou e desenvolveu.

Todo discurso formulado em torno da vida e obra da 

pessoa, excluindo o fato que realmente interessa, que está 

relacionado ao evento de uma criação sem outro objetivo 

que não fosse o comercial, acaba sendo irrelevante. Porque 

relevante mesmo é a exploração subsequente da criação. 

Do ponto de vista meramente publicitário, tem-se que redes 

sociais, plataformas criativas destinadas à exploração de 

qualquer natureza, nada mais são do que veículos utilizados 

pelo advertising na disseminação de anúncios.

O que importará a partir daí, isso sim, é a necessidade 

despertada por impulso de consumo de números infinitos 

de acesso, digamos, “involuntários”, em um processo verda-

deiramente compulsivo. São objetos de toda ordem, merca-

dorias de qualquer preço, ofertas incontáveis de coisas que 

circundam quem está bem ali. Um processo de oferta direta, 

o tempo inteiro que, sem um instante de intervalo, é apre-

sentada ao usuário. Este, indisfarçavelmente, objeto alvo da 
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plataforma, é visto e entendido como destinatário, potencial 

consumidor, ao qual se expõem todas as coisas anunciadas.

De um modo ou de outro, a plataforma da denomi-

nada “rede social”, qualquer que seja ela, transformou o 

próprio processo do “advertising”, antes concebido entre 

criação, produção, veiculação, em um processo no qual 

a veiculação é etapa essencial. Não que antes não fosse, 

segundo o entendimento do processo numa perspectiva 

tradicional. Contudo, veiculação na ótica do processo como 

ficou, ganha importância primordial, justamente porque a 

exposição do que se anuncia é feita de uma forma, digamos, 

reservada e absoluta, na total individualidade do receptor.

Tudo isso porque se descobriu, a partir das redes a 

existência desse fenômeno que é a “necessidade compul-

siva”. Necessidade que resulta da possibilidade de satis-

fação imediata dos desejos espontâneos e inesperados. 

Youtube cobre vídeos com o overlay anunciando qualquer 

mercadoria. Facebook apresenta barras laterais, com mais 

uma infinidade de itens. Outlook, ao se encerrado, expõe 

um dissimulado “jornalismo” repleto de anúncios que vão de 

produtos para queda de cabelos, dietas revolucionárias para 

perda de peso que escondem pílulas e tônicos de “última 

geração” e assim por diante.
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Todos os novos portais de emissoras e jornais diários, 

blogs, sites, web rádios, todo esse imenso e complexo 

cenário contém ofertas de qualquer coisa, que vão de 

produtos eletrônicos a automóveis, de bebidas a pacotes 

turísticos e passagem de avião em promoção. Tudo está à 

venda porque na multidão de milhões de “usuários” locali-

za-se a multidão de consumidores. Os quais, momentanea-

mente não desejando comprar nada, uma hora irão comprar.

ILUSÃO DA OPORTUNIDADE

Uma a uma, cada pessoa exposta a esse gênero de 

anúncio, vai sendo literalmente “abatida” em sua pretensa 

resistência ao consumo. Marcas já não importam tanto assim. 

Importa, isto sim, é a oportunidade de ocasião, que levará, 

hora ou outra, à sedução de qualquer item, antes irrelevante, 

mas que se apresentará como coisa única, indispensável, 

desejável e de aquisição incontrolável.

Nem importa mais se o “usuário” estava ali para ler 

uma mensagem eletrônica, se lia alguma notícia, ou se fazia 

upload de qualquer coisa no próprio blog, no próprio site, 

ou em sua plataforma de trabalho. Tampouco se interagia 

com seus iguais, da tribo virtual da qual participa, a favor 
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ou contra uma medida governamental, uma manifestação 

pública ou simplesmente emitia opinião, desejava um “feliz 

aniversário”, marcava algum “like”, comentava ou se desa-

gradava com qualquer outra coisa que estivesse vendo, 

lendo ou assistindo.

Todavia, ao chegar o momento decisivo, mercê da 

inarredável fragilidade com que se expõe nesses espaços, 

seria convencido de que aquilo é uma “promoção”, que é 

um negócio imperdível, que se trata de alguma coisa sem a 

qual é impossível continuar a viver.

É a ilusão da oportunidade. Não se tem sobre isso, 

discussão crítica confiável, a respeito do que se poderia 

concluir sobre o estado do consumo, antes e depois das 

redes sociais. Mas não temo em afirmar que um estudo 

neste sentido, acabará evidenciando que a utilidade das 

redes sociais como veículo de anúncios, praticamente refor-

mulou o universo do “advertising”. Tudo nesse contexto, que 

tenha acontecido até aqui, do advento da mídia impressa, 

passando pelo rádio, pelo cinema, pela televisão e pelas 

utilidades diversas de suporte de anúncios, tornou-se coisa 

da pré-história.

A ilusão da oportunidade, uma das cinco pragas 

dessa cultura desencadeada pelas tecnologias mudou o 
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consumo e os modos de consumir, ampliando exagerada-

mente a condição do anúncio e da oferta de qualquer coisa.

PROTELAÇÃO DO FUTURO

A última praga, que se instala no modo de viver 

contemporâneo, aporta a ilusão de que o futuro chegou e 

ninguém precisa mais dele. Essa ilusão também decorre 

de um mito que o próprio mercado, difundindo o interesse 

pelo acesso, uso e consumo de toda a tecnologia disponível, 

acabou gerando indiscriminadamente.

A apropriação da tecnologia pelo uso sistemático e 

constante, além de envolver qualquer usuário em um modo 

de vida novo, gera essa sensação de que tudo é permanente. 

Ainda que as máquinas não sejam. Mesmo que os softwares 

também não. Mas a apropriação, em si, é fato consumado. 

Se o smartphone envelhece rapidamente e rapidamente é 

substituído, não significa necessariamente que tudo o mais, 

em um tempo ou outro, também envelhecerá, desaparecerá 

e será substituído.

Essa projeção, por analogia, seria suficiente para que 

todos se dessem conta imediatamente da transitoriedade 

da vida. Porém, ocorre exatamente o contrário. E ocorre o 
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contrário porque a tecnologia foi difundida como um sistema 

de troca e substituição permanente. Assim, ela é efetiva-

mente o presente, independente de ser trocada toda hora.

A vida, a partir da disseminação dessa cultura tecno-

lógica, tornou-se um evento não mais efêmero, porque a 

tecnologia, na concepção do mercado, não é efêmera. Ela 

é algo permanente e para sempre. Logo, tudo é presente, 

permanente e para sempre. Donde o futuro acabou sendo 

protelado. A protelação, por sua vez, gerou um conceito 

novo de futuro, um conceito que o classifica quase abstrata-

mente. O futuro é, desse modo, uma coisa de agora. Sendo 

de agora, não se precisa pensar mais nele.

Tudo é presente. As guerras, o terrorismo, o que 

está por acontecer, as consequências políticas de qualquer 

governo, a corrupção, os efeitos dela – tudo que está por 

acontecer – é irremediavelmente presente. 

Enfim, o fato de ninguém se preocupar com o que 

vem depois da Internet, por exemplo, também é uma prote-

lação do futuro. Pois o que acontecer daqui para frente, 

em decorrência da evolução ou das transformações tecno-

lógicas (que ninguém sabe exatamente o quê, nem como 

serão), será um desdobramento da própria tecnologia que 

se conhece. Será?



sumário
As cinco pragas da cultura tecnológica

263

REFERÊNCIAS

AQUINO, Victor. Ativismo literário latinoamericano: o caso Face Book, II 
Congresso Internacional de Net-ativismo, São Paulo, 16 a 18 de novembro 
de 2015. Disponível em: <https://www.academia.edu/27728318/
ATIVISMO_LITER%C3%81RIO_LATINOAMERICANO_CASO_FACE_BOOK_1>.

______. Cem triliças sem treliça. São Paulo, INMOD, 2016, 213 p.

BANFIELD, Jerry; GERARD, Michael. Facebook marketing and advertising in 2016: 
what works for my page with 2 million likes? North Charleston, CreateSpace Platform, 
2016, 402 p.

BIELENBERG, John; BURN, Mike; GALLE, Greg. Think wrong: how to conquer the 
status quo and do work that matters. Toronto, Instigator Press, 2016, 223 p.

CORRÊA, Tupã Gomes. Chiclete e chocolate. São Paulo, Expert, 1985, 104 p.

______. Vênus de mel. Porto Alegre, Porto Livros do Sul, 1968. 92 p.

HOPE, Noah. Facebook marketing: strategies for advertising, business, making money 
and making passive income. North Charleston, CreateSpace, 2016, 88 p.

KADUSHIN, Charles. Understanding social networks: theories, concepts, and findings. 
Oxford, Oxford University Press, 2011, 264 p.

RIBEIRO, Samantha S. Moura. Democracy after the Internet - Brazil between facts, 
norms, and code. New York, Springer, 2016, 223 p.

SUSTEIN, Cass R. Republic: Divided democracy in the age of social media. Princeton, 
Princeton University Press, 2017, 280 p.

https://www.academia.edu/27728318/ATIVISMO_LITER%C3%81RIO_LATINOAMERICANO_CASO_FACE_BOOK_1
https://www.academia.edu/27728318/ATIVISMO_LITER%C3%81RIO_LATINOAMERICANO_CASO_FACE_BOOK_1


 
Sobre os
autores



sumário
Sobre os autores

265

ORGANIZADORES

PATRICIA BIEGING

Doutora em Ciências da Comunicação 
(ECA-USP), Mestre em Educação, na 
linha Educação e Comunicação (UFSC), 
especialista em Propaganda e Marketing 
e graduada em Comunicação Social, com 
habilitação em Publicidade e Propaganda. 
É parecerista do Programa FUMDES 
- Fundo de Apoio à Manutenção e ao 

Desenvolvimento da Educação Superior - da Secretaria de Estado 
da Educação de Santa Catarina. É avaliadora Ad Hoc de Periódicos 
Nacionais e Internacionais. Faz parte do Comitê Editorial Científico 
da Editora Pimenta Cultural. É sócia da Asociación Española de 
Investigación de la Comunicación (AE-IC). É pesquisadora no grupo 
de pesquisa Coletivo Estudos de Estética. Leciona em disciplinas 
de cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário 
Belas Artes, das Faculdades Metropolitanas Unidas e da Escola de 
Comunicações e Artes. Trabalha com comunicação há 23 anos. 
Tem experiência na área de Comunicação, com ênfase em tele-
comunicação, planejamento e marketing corporativo e cultural. 
Suas publicações abordam temas ligados a: televisão, transmídia, 
identidade cultural, experiências estéticas, práticas culturais e de 
consumo e, especialmente, cinema interativo. Possui artigos publi-
cados em congressos e periódicos nacionais e internacionais. Em 
2011 publicou o livro sob título: “Populares e Perdedores: crianças 
falam sobre os estereótipos da mídia”. Possui experiência de 
trabalho e estudos no exterior. E-mail: pbieging@gmail.com

mailto:?subject=


sumário
Sobre os autores

266

RAUL INÁCIO BUSARELLO

Doutor e Mestre em Engenharia e Gestão 
do Conhecimento pela Universidade 
Federal de Santa Catarina UFSC, na 
área de pesquisa Mídia e Conhecimento. 
Graduado em Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda e Pós-graduado 
em Design Gráfico e Estratégia Corporativa. 
Faz parte do Comitê Editorial Científico da 

Editora Pimenta Cultural. É avaliador Ad Hoc da Revista Vozes e 
Diálogo da Universidade do Vale do Itajaí. Tem vivência acadê-
mica e profissional no exterior, tendo estudado Cinema em Nova 
Iorque, EUA. Como diretor e roteirista participou da produção de 
uma dezena de curtas e um longa metragem.  Tem experiência 
na área de Comunicação com ênfase em Arte, Cinema, Design 
e Inovação, atuando principalmente nos seguintes temas: narra-
tiva hipermidiática, artes visuais, animação gráfica e audiovisual, 
cinema, história em quadrinhos, design gráfico, gestão de marcas, 
indústria cultural, publicidade, mercadologia e criação/produção 
publicitária. Em 2009 foi premiado pela criação da marca come-
morativa dos 60 anos do Museu de Arte de Santa Catarina. Em 
2013 recebeu um prêmio latinoamericano pelo desenvolvimento 
de objeto de aprendizagem que permite à pessoas surdas apren-
derem conceitos de representação gráfica através de histórias em 
quadrinhos hipermídia. Em 2014 o seu projeto de doutorado classi-
ficou-se em primeiro lugar no Painel Científico EGC/2014 na área de 
Mídia e Conhecimento, da UFSC. Atualmente é diretor de criação 
da Pimenta Cultural e docente da Escola de Artes, Arquitetura, 
Design e Moda da Universidade Anhembi Morumbi, do Centro 
Universitário Belas Artes e da Escola de Comunicações e Artes, da 
USP.  E-mail: raulbusarello@gmail.com

mailto:?subject=


sumário
Sobre os autores

267

VICTOR AQUINO

Nasceu no Rio Grande do Sul. Desde 
1991 é professor titular de publicidade na 
Escola de Comunicações e Artes da USP, 
onde, a partir de 1978, tornou-se docente 
e obteve títulos de mestre, doutor, livre 
docente, adjunto e professor titular. Foi 
professor visitante no Departament de 

Publicitat i Ciencies de la Comunicació, Universitat Autònoma de 
Barcelona, em 2000. Credenciado no curso de pós-graduação em 
ciências da comunicação da USP, orienta discípulos e ministra a 
disciplina Aventura Estética da Publicidade. Entre este e programas 
nos quais trabalhou, já orientou 40 projetos de mestrado e 17 de 
doutorado. Na escola de origem, da qual foi diretor, vice-diretor e 
presidente das comissões de graduação, de pós-graduação e de 
cultura e extensão universitária, foi eleito em seis mandatos chefe 
do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo. 
Lidera o Coletivo Estudos de Estética, cuja principal pesquisa 
contempla os câmbios estéticos na perspectiva da metrópole. 
Coordena o MBA Marketing Político e Propaganda Eleitoral, e o 
MBA Responsabilidade Social em Propaganda e Marketing. Em 
dois mandatos representou o Conselho Universitário na comissão 
editorial da Editora da Universidade de São Paulo. Em dois 
mandatos, representou a USP no Conselho Curador da Fundação 
Cásper Líbero. Participou da comissão que inseriu a USP na TV 
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RDIDP, foi assessor do reitor da USP, chefe do Departamento de 
Publicações e Divulgação da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas 
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área de Comunicação Social. Atua com assessoria de comunicação, 
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