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RESUMO 

 

 O entendimento de uma narrativa jornalística não obedece unicamente a regras 

estritamente racionais ou lógicas. É produto das afecções que o leitor experimenta a partir dos 

estímulos que a mensagem imago-textual fornece. Partindo do pressuposto de que as sociedades 

se organizam em partilhas de sensibilidades em fluxo, organizamos nosso objeto teórico sob a 

ótica de três vertentes: a dos afetos mobilizados nos consumidores de narrativas de mídias 

independentes; a narrativa de um acontecimento social por via da ação enunciativa das mídias 

independentes; e os processos de subjetivação de indivíduos e coletividades em estado de 

protesto social. Para responder a estas vertentes, utilizamos como aparato teórico um 

entrecruzamento entre o entendimento de Marilena Chaui, Vladimir Safatle e Muniz Sodré 

acerca das afecções nas mídias informativas; a noção de narrativa proposta por Michel de 

Certeau; e de identidade narrativa de Paul Ricoeur; o duplo conceito de política e polícia 

proposto por Jacques Rancière; com os autores Oscar Aguilera e Rose de Melo Rocha 

discutimos noções referentes à função política e estética dentro das narrativas informativas de 

violência durante atos de mobilização social. Trabalhamos com o objeto empírico das 

representações imagéticas produzidas durante as manifestações contra a proposta de 

Reorganização Escolar do estado de São Paulo, no ano de 2015. Desta manifestação social nos 

interessa, especialmente, discutir sobre a identidade narrativa das cenas de violência entre os 

estudantes e a polícia militar do Estado de São Paulo, quando agenciadas pelo jornalismo da 

mídia independente online. Desse modo, indagamos sobre a base emocional da comunicação, 

da qual emerge a ideia de um sujeito auto-reflexivo. 

 

Palavras-chave: Comunicação, Consumo, Afetos, Mídias Independentes, Movimento 

Estudantil, Reorganização Escolar 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 The understanding of a jornalistic narrative does not obey only rational or logical rules. 

It is a product of the affections that the reader experiences from the stimuli that the imago-

textual message provides. Based on the assumption that societies organize themselves into 

divisions of sensibilities in flux, we organize our theoretical object under three strands: the 

affections mobilized in consumers of independent media narratives; the narrative of a social 

event by the enunciative action of independent media; and the subjectivation process of 

individuals and collectivities in a state of social protest. In order to respond to these strands, we 

use as theoretical apparatus a cross between the thought of Marilena Chaui, Vladimir Safatle 

and Muniz Sodré, about affections in the news media; the notion of narrative proposed by 

Michel de Certeau; and narrative identity of Paul Ricoeur; the double concept of politics and 

police of  Jacques Rancière; we discuss ideas regarding the political-aesthetics function within 

the informative narratives of violence during acts of social mobilization with the contribuition 

of the authors Oscar Aguilera and Rose de Melo Rocha. We work with the empirical object of 

imagetic representations produced during protests against the proposal School Reorganization 

in São Paulo, in 2015. From this social manifestation, we are particularly interested in 

discussing the narrative identity of the scenes of violence between students and military police 

of the State of São Paulo when broadcast by independent online journalism. Thus, we inquire 

about the emotional basis of communication, from which emerges the idea of a self-reflective 

subject. 

 

Keywords: Communication, Consumption, Affections, Independent Media, Students 

Movement, School Reorganization.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 METÁFORA SOBRE AS AMBULÂNCIAS 

 

As ambulâncias e as notícias compartilham características comuns. Elas alertam, desde 

a distância algum tipo de emergência. No meio do trânsito dos carros e das informações, 

escutamos, em crescendo, um sinal que atrai a atenção de pedestres e motoristas, por meio da 

estratégia do aturdimento sonoro. O efeito Doppler da sirene se torna o principal sinal da sua 

aproximação e afastamento. O estrondoso canto da ambulância, como as notícias, nos adverte 

de que estamos sendo testemunhas de uma situação crítica. Não saberemos nem o motivo, nem 

o resultado da urgência que está em curso, pois este fato se nos apresenta sem contexto. Aqueles 

carros que se encontrem na frente da ambulância deverão se afastar do caminho do paciente. A 

prioridade da veiculação pertence aos que mais alto ressoam na cidade. Os carros e as 

informações irrelevantes do momento, pouco interessantes para serem noticiadas, passam a um 

segundo plano. Os pedestres olharam para a ambulância, calando momentaneamente, pois o 

ruído da sirene ofusca toda fala e pensamento alheio. Não é possível, nem sequer pensar, com 

tanto ruído ao redor. Esse é o grito da sirena-sereia que alerta sobre as proximidades da morte. 

Quando Ulisses retornava a Ítaca, ele teve de se amarrar ao mastro principal do barco para não 

se encaminhar à morte. O canto das sereias é um feitiço que atrai e destrói aqueles que o 

escutam, fazendo com que os barcos naufraguem nos recifes e rochedos. Advertido deste 

perigo, Ulisses mandou aos marinheiros que remavam junto a ele a tampar os ouvidos e fechar 

os olhos, deixando-os surdos e cegos momentaneamente. Somente o herói escutou, desde a 

segurança da sua prisão, o sedutor chamado das criaturas monstruosas antropo-marinas. Ele, 

enquanto as escutava, deixou-se possuir pelo objeto do desejo. Ele eliminou a distância que o 

separava de tal miragem sonora e fusionou-se com o canto. Perdeu-se de si mesmo. Ao perder 

a distância com o objeto, perde-se o comando do barco da consciência. Os marinheiros que 

remaram o barco se privaram da melodia para serem corpo mecânico de trabalho, sem desfrute 

poético. Eles são reduzidos a força de locomoção. Logo, ao superar a prova das sereias-sirenas, 

Ulisses contará o ocorrido. Ele noticiará a imagem espetacular que presenciou desde o 

privilégio da sua posição. Após o passo da ambulância, fica naqueles que presenciaram o 

momento, em nós, uma sensação de angústia por sentir como própria a condição crítica daquele 

que estava sendo transportado. Reduziu-se a distância com o objeto. Quando o borbulhar 

cotidiano se instaurar de novo, ficará igualmente em nós a resignação de saber que algo 
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importante passou pela nossa frente, mesmo que seja importante só para mais alguém, só para 

os heróis. Isto são as notícias. Um canto de sereia, uma miragem, uma ilusão dolente. 

 

1.2 MOTIVAÇÕES E CONTEXTOS DE PESQUISA 

 

A motivação desta investigação surgiu pelo choque com o real. Os cidadãos modernos 

nos constituímos como consumidores diários de narrativas midiáticas, e tal condição nos faz 

testemunhar com frequência cenas de violência que transformam nosso entendimento da 

realidade social. Certas fotografias, filmes e vídeos gravam-se na retina, repercutindo no 

restante das sensações que o mundo oferece. O poder que as imagens midiáticas têm de afetar 

os indivíduos somente é possível porque, como humanos, desenvolvemos a capacidade de sentir 

prazeres e dores exteriores ao corpo biológico que habitamos. Somos excêntricos nesse sentido. 

Pela humaníssima capacidade da imaginação, o centro da nossa consciência sai dos limites 

impostos pela estrutura orgânica do corpo. Cotidianamente vivemos vidas que não nos 

pertencem quando nos identificamos com aqueles personagens que aparecem nas telas do 

cinema, da televisão ou da literatura. Graças à capacidade humana de imaginar, visitamos 

lugares distantes para conhecer as belezas e as atrocidades que não experimentamos em carne 

própria.  

Então, é válido perguntar, qual a fonte das nossas emoções? Acaso vêm dos tecidos que 

dão forma ao corpo, da sinapse neuronal do córtex cerebral, da constituição ectoplasmática da 

alma, ou da regulação dos hormônios libidinais? Hipócrates (495 – 425 a.C), pai filosófico da 

medicina ocidental apostava que nossas emoções eram reguladas pela distribuição harmônica 

dos líquidos vitais: o sangue, a bílis amarela, a bílis preta e a fleuma. Para o filósofo persa Ibn 

Sina (980 d.C. – 1037) as emoções, paixões e sentimentos são o produto deliberado das 

faculdades práticas da alma, conduzindo o corpo para que este efetue uma ação. Na 

modernidade, os psicanalistas explicaram que as emoções e sentimentos são manifestações de 

estruturas psíquicas inconscientes. Afinal, haverá diversas teorias para a origem das emoções, 

e todas serão válidas enquanto respondam às exigências históricas que motivaram a criação de 

cada uma delas.  

Para nós, o estudo das afecções emocionais é um caminho de pesquisa que se apresenta 

promissor no entendimento dos processos de comunicação humana nas mídias contemporâneas, 

pois acreditamos que por trás das tecnologias, dos dispositivos, das modas retóricas e dos 

formatos hipertextuais, sempre encontraremos um ser tão cheio de esperanças e temores, de 

alegrias e tristezas, como quaisquer mulheres e homens do passado e do futuro. Por isso, 
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encaminharemos este trabalho por uma linha de pensamento inaugurada pelo filósofo-teólogo 

holandês Baruch Espinosa (1632-1677) quem considerava que as emoções são passíveis de 

serem estudadas com a mesma lógica do estudo das linhas, dos planos e dos sólidos.  

A partir da teoria dos afetos, abordaremos três pilares temáticos que servirão para 

articular uma sequência de saberes, já estudados no campo da comunicação e das práticas de 

consumo. a) Imagens de violência; b) jornalismo nas mídias independentes digitais; c) 

manifestações de movimentos sociais populares 

Uma reflexão sobre a relevância social da pesquisa em Comunicação e Práticas de 

Consumo1 nos levou a questionar o poder enunciativo do jornalismo das mídias independentes. 

Por isso, nos centraremos nas narrativas dos meios de comunicação que trabalham a favor 

daqueles grupos tradicionalmente marginalizados e estereotipados pelos meios de comunicação 

hegemônicos. Apostaremos, nesta dissertação, olhar para a “outra cara” dos acontecimentos, 

tentando nos afastar da versão noticiada por aquelas mídias que retratam as mobilizações sociais 

populares como uma ameaça ao status quo. O panorama comunicacional de hoje está marcado 

pela explosão de polos de emissão de informações, horizontalizando em certo grau a 

distribuição do poder enunciativo. As imagens nascidas no paradigma da comunicação “pós-

massiva” (LEMOS, 2007) são veiculadas por redes sociais virtuais, trazendo à tona temas e 

posturas ideológicas que dificilmente são exibidas nos telejornais do horário nobre. O consumo 

midiático por nós estudado responde a estes contextos 

 

1.3 CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA 

 

Nos localizamos geograficamente em São Paulo, o município com maior população do 

Brasil2. A cidade, pertence ao Estado de São Paulo, que igualmente, concentra a maior 

acumulação do PIB do país3, colocando-o como o principal eixo financeiro da nação e, em certa 

medida, da América Latina. Dos 11,89 milhões de pessoas que moram em São Paulo, 

                                                 
1 Mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo é o nome oficial do Programa Stricto-sensu da Escola Superior 

de Propaganda e Marketing, ESPM – SP, e foi nesta instituição que se desenvolveu esta dissertação. O duplo nome 

do programa condiz com a centralidade do consumo dentro da ação comunicativa das sociedades contemporâneas. 
2 O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – fez projeções a partir do censo de 2010. A contagem é 

de 11,89 milhões de habitantes em 2014. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2014/08/28/maior-cidade-do-pais-sao-paulo-tem-1189-milhoes-de-habitantes.htm>. Acesso em: 1 fev. 

2017. 
3 IBGE. Pesquisa anual dos Serviços. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/comercioeservico/pas/analisepas99.shtm>. Acesso em: 1 fev. 

2017. 
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aproximadamente 33% são jovens na faixa etária entre os 15 e 35 anos4. Segundo o portal da 

Prefeitura de São Paulo5 95,4% da população residente no município, de 10 anos e mais de 

idade, é alfabetizada. Esta taxa é superior ao 87,18% da média brasileira. Os melhores índices 

de alfabetização se concentram na região central: Moema, Jardim Paulista, Pinheiros, 

Consolação e Perdizes, que tem índices de alfabetização entre 99,1% e 99,4%. A mesma 

tendência é observada no tempo de permanência em uma instituição escolar: entre 11 e 12 anos. 

As menores taxas de escolaridade se encontram nos distritos periféricos de Marsilac, 

Parelheiros, Jardim Ângela, Iguatemi e Lajeado, onde o tempo de permanência oscila entre 5,3 

e 6 anos de estudo. 

O que nos interessa desses dados é enxergar a composição dos cidadãos que transita 

pelas ruas desta cidade, estes que consomem cotidianamente discursos midiáticos. Segundo as 

cifras acima citadas, a população de São Paulo é, em grande número, composta de jovens 

alfabetizados. Esse retrato demográfico é um indício que nos faz imaginar que há milhares de 

corpos humanos mobilizados em potência de ação, com um tempo de educação acima da média 

nacional. Deparamo-nos com um problema que conjuga competências culturais, participação 

cidadã e consumo de narrativas de natureza política. 

A capacidade de mobilização social mediada pela mídia independente chegou em um 

auge histórico na contemporaneidade quando se formaram as multitudinárias manifestações 

chamadas Jornadas de Junho de 2013 (FRANÇA; BERNARDES, 2016). Esta série de protestos 

de escala nacional foi conclamada principalmente por meio de mídias informativas 

independentes, fazendo uso exaustivo das redes sociais digitais para convocar à população a se 

manifestar publicamente, com as palavras de ordem ‘vem pra rua’. Pablo Ortellado (2016) 

explica que as manifestações das Jornadas de Junho tiveram basicamente dois tipos de 

reivindicações: um desconforto geral sobre a atuação dos representantes políticos; e a defesa de 

direitos sociais, principalmente educação, transporte6 e saúde, etc. 

                                                 
4 IBGE. São Paulo » infográficos: evolução populacional e pirâmide etária. Disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/painel/populacao.php?lang=&codmun=355030&search=sao-paulo|sao-

paulo|infogr%E1ficos:-evolu%E7%E3o-populacional-e-pir%E2mide-et%E1ria>. Acesso em: 1 fev. 2017. 
5 PREFEITURA DE SÃO PAULO. Município em Dados. Disponível em: 

<http://www9.prefeitura.sp.gov.br/sempla/md/index.php?texto=intro-

ducao&ordem_tema=3&ordem_subtema=1>. Acesso em: 16 fev. 2017. 
6 As massivas manifestações das Jornadas de Junho foram convocadas inicialmente pelo Movimento Passe Livre 

(MPL), que usou as redes sociais digitais (principalmente Facebook, Twitter e Youtube) como instrumento de 

articulação da população da cidade de São Paulo. A pesquisadora Maíra Espírito Santo lembra que “a pauta do 

MPL era inicialmente clara: a luta contra a revogação do reajuste do preço dos transportes públicos em São Paulo”. 

(ESPIRITO SANTO, 2014, p.19). Assim, o objetivo definido pelo MPL, serviu de base para que uma 

multiplicidade de bandeiras políticas se aderissem aos protestos, complexificando o fenômeno das Jornadas de 

Junho de 2013. 
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Dentre outras qualidades das Jornadas de Junho, França e Bernardes (2016) contam que: 

 

No que diz respeito à composição sociodemográfica, observou-se a 

diversidade intergeracional dos manifestantes, com predominância juvenil; 

um viés interclassista e interétnico. Foi um movimento de alcance nacional, 

ocorrendo em todas as regiões do país. Se ele caracterizou-se por uma 

inusitada ocupação das ruas, foi também marcado pelo uso intensivo das novas 

mídias (antes, durante e depois dos atos: para convocação, para registro e 

compartilhamento). Assumiu tanto um caráter festivo quanto uma face 

violenta (a repressão policial, ações de depredação por parte de grupos etc.) 

(FRANÇA; BERNARDES, 2016, p.13). 

 

As Jornadas de Junho se tornaram um momento crítico que fez repensar as teorizações 

sobre a função da comunicação digital dentro das práticas políticas exercidas em regimes 

democráticos. Temos testemunhado o potencial mobilizador das mídias informativas digitais, 

afetando as prioridades políticas das sociedades. Enfim, observamos diariamente uma miríade 

de acontecimentos midiatizados que mantem na ordem do dia o debate sobre a relevância da 

comunicação dentro dos movimentos sociais. 

Analisaremos imagens que mostram diversos tipos de violência institucional aplicada 

ao movimento dos Estudantes Secundaristas que protestaram contra a chamada Reorganização 

Escolar (CAMPOS; MEDEIROS; RIBEIRO, 2016). Esta reforma da estrutura da rede pública 

de ensino básico, fundamental e médio foi proposta pelo Governo do Estado de São Paulo 

durante o segundo semestre de 2015, sob o mandato do Governador Geraldo Alckmin (PSDB) 

e do secretário de educação Herman Jacobus. Caso tivesse implementado a Reorganização, pelo 

menos 300.000 jovens estudantes do sistema público de ensino do Estado de São Paulo teriam 

sido re-localizados em outra escola, em muitos casos afastada da residência dos estudantes, e 

agravando o problema da superlotação das salas. Finalmente, a Reorganização teria significado 

o fechamento de pelo menos 94 escolas do Estado de São Paulo e a demissão de um número 

indeterminado de professores e funcionários. Perante os problemas estruturais e financeiros 

inerentes à educação pública brasileira, a Reorganização foi a gota d´agua para a paralização 

de centenas de escolas estaduais, manifestações nas ruas do estado de São Paulo, ocupação de 

mais de uma centena de escolas e constantes cenas de enfrentamento ente estudantes e agentes 

da Polícia Militar. 

A investigação procura achar pistas sobre a natureza de uma ‘nova’ categoria de 

imagens geradas desde um outro ângulo dos conflitos sociais. Esta nova categoria compõe um 

tipo de paisagem da cultura especial do protesto: o jornalismo independente traz, nas suas 

fotografias e vídeos, uma abordagem atípica sobre as desigualdades sociais. 
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1.4 COMUNICAÇÃO E EPISTEMOLOGIA DO SENSÍVEL 

 

Numa hipótese preliminar, acreditamos que se alterou a forma de consumir narrativas 

jornalísticas, isto devido à extrema difusão de tecnologias que facilitam a produção e 

compartilhamento de conteúdos multimídia. A ampliação do acesso via internet, às ferramentas 

de produção e consumo de informação fez com que o panorama da representação social que 

pertencia primordialmente ao jornalismo da grande mídia, ganhasse novos matizes.  

Novos atores entraram na cena da representação social midiática. Por sua ação 

comunicativa, foram se diversificando versões dos acontecimentos.  A partir desse novo leque 

de oferta de narrativas e de novos enunciatários, nós, consumidores/receptores, desenvolvemos 

competências de procura, seleção e interação nas redes sociais digitais. As tecnologias da 

informação e da comunicação afetam, essencialmente, modos de perceber o mundo. O novo 

sensorium, conforme já apontava Walter Benjamin, conecta inovações técnicas com modos de 

percepção e experiência social.  

O campo acadêmico das ciências sociais aplicadas e da comunicação tem apresentado 

crescente interesse, desde 2013, na discussão sobre as lógicas que organizam os cidadãos em 

torno da reivindicação de direitos. As palavras ‘protesto’, ‘manifestação’, ‘ocupação’, 

‘ativismo’, entre outras, entraram fortemente na agenda das ciências sociais para discutir as 

implicações da visibilização e visualidade que as minorias políticas conquistaram a partir da 

comunicação digital ubíqua.  

Vemos aqui alguns traços de uma reformulação das práticas de manifestação pública. 

Nos termos de Lemos (2008), esta mudança se dá graças à função tecnológica pós-massiva, 

caracterizada pela liberação dos polos de emissão. Lemos aponta que “com a liberação da 

emissão, temos testemunhas que podem produzir e emitir de forma planetária, diversos tipos de 

informação” (2008, p.40). Cada indivíduo se torna, mediante o uso de dispositivos tecnológicos 

móveis, porta-voz da sua própria subjetividade e de subjetividades alheias.  

Os movimentos juvenis aparecem neste instante como cenários nos quais são articuladas 

as técnicas comunicativas rizomáticas, o conhecimento dos conflitos político-práticos e o 

espírito de emancipação. Rose de Melo Rocha (2016) aponta que nas manifestações políticas, 

formam-se “sujeitos implicados na construção de autonomia e na criação de alternativas 

próprias de ser e estar no mundo” (ROCHA, 2016, p.32). Trazemos aqui o conceito de 

politicidade, utilizado primordialmente por Paulo Freire, para pensar que, na atualidade, os 

movimentos juvenis combinam “ação política, linguagens estéticas e tecnologias 
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comunicacionais para participar (...) na denúncia das arbitrariedades inerentes à 

institucionalização da política” (Ibid., p.32-33). 

Na perspectiva da politicidade aplicada a movimentos sociais contemporâneos, 

observamos que a crítica das narrativas políticas é estratégica à medida que expande a 

consciência democrática e cidadã, permitindo pensar a cidade como um referente geográfico e 

físico que pertence a uma sociedade globalmente conectada. A ideia de consciência global, 

como aponta Rocha (2016), “desnacionaliza” a democracia e eclode um conjunto de valores 

que perpassam os limites dos estados-nação.  

Assim, os jovens cidadãos, ao participar de manifestações usam o corpo como 

“elemento mediador e lugar de enunciação de uma nova politicidade, de um modo de ocupar e 

dar sentido ao espaço público e de construir uma cidadania cultural mais além da de direito” 

(Ibid., p.33). O corpo biológico se integra, no conceito de politicidade, ao repertório de 

dispositivos enunciativos para fazer das marchas um fenômeno comunicacional que mobiliza e 

produz abundantes materialidades significativas.  

Martín-Barbero (1999) acrescenta que as redes se distinguem como 

 

[L]ugar de encontro de múltiplas minorias e comunidades marginalizadas ou 

de coletividades de pesquisa e de trabalho educativo e artístico. (...) Nas 

grandes cidades, o uso de redes eletrônicas está permitindo construir grupos 

que, virtuais em seu nascimento, acabam se territorializando, passando da 

conexão ao encontro, e do encontro à ação”. (MARTÍN-BARBERO, 1999, 

s.p.). 

 

O consumo de narrativas jornalísticas sobre violência entre a população e as forças 

armadas e/ou policiais, gera um circuito de regulação de afetos. Em releitura freudiana, Safatle 

(2015, p.20) explica que a política, além de ser um circuito de regulação de bens e de riquezas, 

é também um projeto intencionalmente imposto para controlar consciências por vias racionais 

e irracionais, tanto conscientes como inconscientes. Assim, os indivíduos planejam as suas 

ações de vinculação e rejeição de projetos de sociedade em sinergia e diálogo com percepções 

e julgamentos estéticos do conteúdo jornalístico.  

Cabe a nossa pesquisa indagar sobre a possibilidade de vivermos em ambiências 

midiáticas nas quais as esferas do racional e do irracional, do consciente e do inconsciente não 

podem ser estudadas separadamente. Por isso, pensaremos na comunicação como um terreno 

“brumoso do sensível para a consciência do sujeito auto-reflexivo” (SODRÉ, 2006, p.11). Isto 

significa que a ordenação da consciência parte de um imediatismo “múltiplo e fragmentário”, 

onde julgamentos tendem a ser mais estéticos do que morais. O nosso objeto de estudo é lido 
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como uma experiência sensorial que não pode ser reduzida à descrição de forças puramente 

mecânicas. Encontramos na oposição entre pathos e logos, (paixão e razão, corpo e mente) uma 

progressiva perda da sua radicalidade pelos novos modos em que a informação digital e as 

imagens tecnologicamente construídas aumentam sua capacidade de nos envolver em 

experiências de possessão emocional. Considerando o anterior, apontamos uma teoria que 

considere a indivisibilidade do racional e afetivo no entendimento de um acontecimento social.   

Tentamos descartar a visão dualista que coloca diante do sujeito um mundo-objeto visto 

como pura exterioridade, alheia e distante. Diz Landowski que o encontro entre o observador e 

mundo, é o encontro da estesia: 

 

não se dá mais uma distância objetivante, mas uma proximidade imediata ou, 

até mesmo, alguma forma de intimidade efusiva que se estabelece entre os 

dois polos da relação, entre um sujeito para quem o conhecer não se separa do 

sentir, e um objeto, ou um outro sujeito, também cognoscíveis mediante o 

sentir. (LANDOWSKI, 2005, p.95). 

 

Desde outra perspectiva, Baudrillard (1978, p.6) alerta sobre a separação das 

experiências reais e simuladas, entre “a magia do conceito e o feitiço do real”. A distinção entre 

vivências on-line e off-line perde o sentido quando a era da simulação abre-se com a liquidação 

de todos os referentes: “não se trata mais de imitação nem reiteração, nem de paródia, mas da 

suplantação do real pelos signos do real” (BAUDRILLARD, 1978, p.6). 

 As novas formas de acesso à realidade simbólica colocam em xeque as tradicionais 

formas de leitura e intepretação das narrativas jornalísticas. A imposição de um regime de 

visualidade e de visibilidade, força-nos a pensar em outros tipos de “inteligibilidade do social” 

que dê conta de responder às exigências desse espírito do tempo (SODRÉ, 2006, p.12). 

A comunicação, quando efetuada no momento do contato dos corpos em comunhão, 

(por exemplo, em manifestações de rua e ocupações de escolas) ativa experiências que estão 

além de interpretações semânticas. Como nota Sodré, “[o] afeto e a tatilidade se sobrepõem à 

pura e simples circulação de conteúdos” (idem). A circulação de imagens audiovisuais de 

violência policial por meios independentes tende a enfraquecer o monopólio da representação 

das forças de poder, tornando mais complexa a construção do imaginário social.   

O capitalismo contemporâneo, sendo o sistema que ordena a vida social nas cidades, 

tende a restringir a dimensão afetiva da emoção e do sentir aos momentos de lazer e de 

consumo. Ao mesmo tempo, o capitalismo privilegia o pensamento racional e cognoscível nos 

espaços de reprodução das forças materiais e simbólicas. A partir dessa distinção cartesiana do 
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ser, vemos o corpo reduzido ao seu aspecto mecanicista, um instrumento de trabalho desprovido 

de potência poética. 

 

1.5 PRESSUPOSTOS E REFERÊNCIAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

Partimos da matriz que Orozco e González (2012, p.55) propõem com o intuito de ajudar 

na construção de um projeto de pesquisa no campo da comunicação, mídias e consumo. A 

matriz proposta considera que o tema de pesquisa é a ideia geral composta por quatro elementos 

básicos: os sujeitos, os processos envolvidos, o cenário e as temporalidades. A partir destes 

componentes, concretizamos nosso tema da seguinte forma: Imagens referenciais de violência 

do jornalismo da mídia independente que apresenta ações de violência durante as manifestações 

contra a Reorganização Escolar do estado de São Paulo, no ano de 2015.  

Continuando com a metodologia esboçada por Orozco e González, assumimos que o 

objeto de pesquisa é um entrelaçamento feito entre o fenômeno e o ‘ponto de vista’ do sujeito, 

que é “o conteúdo nas relações teóricas e metodológicas” que estão no observador (2012, p.55).  

 A partir desta premissa, vemos que o nosso objeto é construído sob a ótica de três 

vertentes teóricas: A dos afetos mobilizados nos consumidores de narrativas de das mídias 

independentes; as lógicas de consumo de narrativas das mídias independentes; e os processos 

de subjetivação de indivíduos e coletividades em estado de protesto social.  

O objeto empírico dessa pesquisa são as narrativas jornalísticas resultantes das 

manifestações contra a reorganização da Rede Estadual de Ensino Público em São Paulo, 

especificamente durante os meses de outubro e dezembro de 2015. Centraremos a nossa atenção 

no material fotográfico veiculado por sites independentes de notícias. Se dará preferência aos 

relatos que evidenciem violência policial. Devido à sua ação comunicativa, escolhemos 

publicações dos seguintes sites: Jornalistas Livres7, Pragmatismo Político8, Mídia Ninja9, 

Passapalavra10, Operamundi11, e, QGA12, Outras Palavras13. Consideramos que estes produtos 

culturais se tornaram uma expressão midiática com forte participação na construção da 

experiência social durante diversos acontecimentos de teor político da cidade de São Paulo no 

ano de 2015, especialmente no referente ao projeto de Reorganização Escolar.  

                                                 
7 JORNALISTAS LIVRES. Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/>. Acesso em: 7 out. 2016. 
8 PRAGMATISMO POLÍTICO. Disponível em: <pragmatismopolitico.com.br.>. Acesso em: 7 out. 2016. 
9 MÍDIA NINJA. Disponível em: <https://ninja.oximity.com/>. Acesso em: 7 out. 2016. 
10 PASSA PALAVRA. Disponível em: <https://passapalavra.info/>. Acesso em: 7 out. 2016. 
11 OPERAMUNDI. Disponível em: <http://operamundi.uol.com.br/>. Acesso em: 1 fev. 2017. 
12 QGA. Disponível em: <http: //qga.com.br>. Acesso em: 1 fev. 2017. 
13 OUTRASPALAVRAS. Disponível em: <http: //outraspalavras.net>. Acesso em: 1 fev. 2017. 
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Na definição de nosso problema de pesquisa partimos das irregularidades na 

representação dos fatos sociais no ambiente jornalístico nacional. De um lado vemos a 

representação de uma realidade social proveniente de conglomerados midiáticos que tem sido 

historicamente privilegiado pela proximidade com os poderes econômicos e partidários do país.  

De outro lado, o trabalho de coletivos de jornalistas e comunicadores que buscam o 

fortalecimento da representatividade de minorias políticas. Neste confronto discursivo, a 

divergência de interpretações da realidade social produz no leitor afecções contraditórias.  Nesta 

pesquisa nos interrogamos sobre as circunstâncias ideológicas que definem quais os afetos são 

mobilizados em uma narrativa noticiosa, e sobre a maneira em que tais circunstâncias moldam 

as condições de recepção de um acontecimento midiático.  

A partir do tema da pesquisa, apontamos que o nosso trabalho gira em torno de 

representações discursivas mediadas por produtores de notícias independentes. Estes 

produtores possuem diferentes graus de autonomia no momento de construir as narrativas 

noticiadas. O grau de dependência ou independência interfere nas racionalidades e afetos 

acionados ao descrever as ocorrências do mundo.  

Buscamos apontar recorrências estéticas, narrativas e afetivas dentro das notícias de 

violência policial veiculadas por sites de jornalismo independente, durante as mobilizações 

estudantis contra a Reorganização Escolar. Objetivamos, ainda, elaborar um mapa teórico para 

os Estudos em Comunicação e Consumo, que inclua a dimensão afetiva como constituinte do 

entendimento de uma realidade social midiatizada.  

Também nos interessa discorrer sobre a função das narrativas midiáticas na construção 

de uma subjetividade coletiva; e traçar um perfil da categoria ‘independente’ para o jornalismo 

digital, cobiçando entender a sua pertinência na ordenação narrativa das sociedades 

democráticas. Finalmente, desejamos formular e aplicar uma estratégia metodológica capaz de 

analisar narrativamente imagens de violência acontecidas em situações de conflitivo social.  

O estudo de imagens midiáticas de violência é um tema amplamente abordado nos 

Estudos de Comunicação, pois nele se evidenciam claramente as relações de domínio entre os 

polos discrepantes do poder. Imagens não ficcionais de atos de violência são indicadores da 

desigualdade política entre segmentos da população, seja por gênero, raça, classe social, religião 

ou ideologia. Desde a década dos anos 90, o aumento progressivo do espaço televisivo brasileiro 

dedicado a programas de jornalismo policial habituou espectadores ao consumo de narrativas 

audiovisuais em que sujeitos em condição de risco social são sistematicamente perseguidos, 

encurralados e capturados. O policial se tornou, mediante a exposição midiática parcializada, o 

principal agente promotor da paz e da ordem.  
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Parece-nos relevante abordar a representação dessa figura de poder desde outra 

perspectiva. As manifestações públicas que tiveram intervenção violenta da polícia militar são 

um lugar de produção de narrativas visuais altamente apelativas à reação emocional. Apostamos 

que as competências tecnológicas dos manifestantes aumentam a possibilidade de leitura dos 

“acontecimentos discursivos”. Dialogamos com este conceito, proposto por Orlandi (2002, 

p.52), definido como algo que “se abre para uma nova discursividade, produz efeitos 

metafóricos que afetam a história, a sociedade e os sujeitos em muitas e variadas dimensões: 

política, cultural, moral” (apud MENDOÇA; DAEMON, 2014, p.4). A autora se refere ao 

discurso unificado da globalização nos meios de comunicação, “que coloca como inaceitável 

politicamente qualquer movimento cujo sentido deslize para a mobilização social” (Ibid., 

2014). 

No campo dos estudos em comunicação e consumo cultural, vemos historicamente 

linhas de pesquisa que abordam narrativas de violência como modeladoras do comportamento 

humano. Gerbner, segundo Tondato (2004, p.2), “se preocupava com os impactos da violência 

na televisão sobre as atitudes sociais e representações sobre a realidade social partilhadas pelos 

espectadores”. Essa visão foi catalogada dentro das Teorias dos Efeitos Limitados, como parte 

dos Estudos em Audiências. Gerbner, embora criticado pela sua metodologia quanto pela 

abordagem teórica simplista dos processos de recepção televisiva levantou pioneiras hipóteses 

sobre os efeitos da longa exposição a conteúdos violentos. 

 

Embora os estudos falharam ao estabelecer qualquer consenso sobre os efeitos 

da violência na televisão, apontaram que a priorização deste assunto poderia 

trazer frutos em tempos futuros, o que contribuiu ao investimento na 

comunidade académica para a linha de pesquisa de violência na televisão. 

(HIRSH, 1980;1981 apud PORTO, 2007). 

 

Por outro lado, sobre o porquê estudar a recepção de conteúdo jornalístico independente, 

nos juntamos à visão de Defourny (2007) quando argumenta que: 

 

a mídia independente e comunitária pode contribuir para o processo de não-

violência ao dar voz aos membros da comunidade, estimulando a expressão 

individual, a discussão e o entendimento com relação às decisões que afetam 

sua vida; promovendo a diversificação de conteúdos e o pluralismo de 

informação para refletir as opiniões e a identidade local. Isso estimula o 

diálogo entre cidadãos e o poder público, impulsiona a participação 

comunitária no processo decisório, contribuindo assim, para o fortalecimento 

da democracia e da boa governança (DEFOURNY, 2007, p. 8).  
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Com a tomada de consciência sobre a importância dos meios de comunicação 

independentes para a difusão das reivindicações sociais, não precisamos mais isolar este tipo 

de veículo “no gueto da contra-informação alternativa”, e sim buscar “novos modelos de trocas 

comunicacionais e de produção de informações afins com a ideia de se construir uma outra 

mundialização” (MORAES, 2001, n.p.). Da mesma maneira, Dênis Moraes defende que os 

modelos alternativos de expressão contribuem para reduzir a dependência dos meios 

tradicionais, com sua crônica desconfiança nos movimentos comunitários. Finaliza o autor 

afirmando que “o mosaico comunicacional da Web reforça campos de resistência à 

concentração da mídia, permitindo que ideias democráticas se exprimam no perímetro do 

espaço político desterritorializado” (Ibid.).  

Esta noção dialoga com o conceito de pós-periférico, que aparece como ferramenta de 

questionamento do status quo classista, xenófobo, conservador, quanto pode significar uma 

categoria que “busca ampliar e pensar as situações de imbricamento de práticas e imaginários, 

não pela via territorial, mas pela via simbólica” (ROCHA, R. M.; SILVA, J. C.; PEREIRA, S. 

L., 2015. p.101). Numa abordagem “pós-periférica”, não se pretende substituir o centro pelas 

bordas, ou a superação de desigualdades e hierarquias, mas supõe-se a existência de “espaços 

híbridos de negociação conflituosa de mundos e culturas, configurando-se como lugar de onde 

se fala e se faz crítica cultural” (Ibid., 2015).  

Tendo estes pressupostos por horizonte, pensamos no nosso objeto da forma em que 

Žižek aborda a correspondência do sujeito com o objeto: 

 

Se então a atividade do sujeito, em seu aspecto mais fundamental, de sujeitar-

se ao inevitável, o modo fundamental da passividade do objeto, de sua 

presença passiva, é a que comove, incomoda, perturba, traumatiza a nós 

(sujeitos): em seu aspecto mais radical, o objeto é aquilo que objeta, aquilo 

que perturba o funcionamento tranquilo das coisas. Assim, o paradoxo é que 

os papeis são invertidos: o sujeito é definido pela passividade fundamental e 

é do objeto que vem esse movimento – é ele que incomoda. Mas, novamente, 

que objeto é esse? A resposta é: O objeto paralático (ŽIŽEK, 2008, p. 18). 

 

O paradoxo paralático se refere ao fenómeno visual resultante da aparente mudança na 

percepção de um objeto por conta do movimento do objeto observado. É um efeito ótico, no 

qual o objeto revela suas faces ocultas; enquanto o sujeito observador, na sua passividade, vê-

se incomodado, perturbado e traumatizado. Metodologicamente, assumiremos uma postura 

similar, em que observaremos o movimento de um objeto que se movimenta narrativamente 

frente a nós; e para conhecê-lo, o descreveremos em três momentos teóricos diferentes: i) Na 

sua instância afetiva, permitindo-nos refletir sobre a forma como a subjetividade dos sujeitos 
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se transforma pelas afecções provindas dos estímulos da percepção corporal; ii) no seu instante 

narrativo, ou seja, no tempo da sua inscrição discursiva num mundo de relações de poder 

enunciativo; iii) e em um momento histórico concreto, carregado de contradições dialógicas e 

disputas entre instituições com diferentes graus de legitimidade.  

O trabalho aqui proposto, pensado com a metáfora paralática, é um transitar ao redor 

destes planos conceituais com o objetivo de enxergar recorrências e anomalias no material 

documental selecionado.  

Sobre o material que compõe o corpus da pesquisa, foi resultado de uma pesquisa 

documental, fazendo uma sondagem em portais de notícias do jornalismo independente, durante 

a proposta de Reorganização da rede estadual de ensino público em São Paulo, no ano de 2015. 

Limitamos o material a ser analisado àquele disponível em sites que manifestam qualidades da 

categoria das mídias independentes. Logo, serão procuradas regularidades e irregularidades 

narrativas nas imagens fotográficas encontradas. Finalmente serão postuladas interpretações 

produzidas pelo encontro entre a revisão teórica e a análise das imagens fotográficas.  

 

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

No primeiro capítulo, visando a estabelecer uma conexão com o campo dos estudos em 

Comunicação e Consumo, abordaremos uma reflexão que diga sobre os vínculos afetivos 

gerados a partir da identificação do sujeito com uma narrativa midiática.  

Construímos este trabalho em torno de alguns eixos temáticos que, pela sua 

organicidade, tendem a estar em permanente estado de mutação. O primeiro deles é a 

perspectiva teórica dos afetos. Trata-se de um eixo central para a formulação das nossas 

indagações. A partir dela observaremos os efeitos de congregação e desagregação efetivados 

pelas narrativas jornalísticas independentes, sempre mediados pela dimensão emocional das 

imagens. Partiremos da formulação da teoria dos afetos de Baruch de Espinosa, mediante a 

leitura de alguns teóricos tributários desta linha de pensamento. Dentre eles mencionamos 

Marilena Chaui, Muniz Sodré e Vladimir Safatle. Dentro deste tema, consideramos oportuno 

discutir os processos de subjetivação na contemporaneidade. Para tal feito, a leitura de Maurízio 

Lazzarato e Mario Perniola contribuirá na descrição das condições de subjetivação dos 

indivíduos no contexto de uma vida moderna altamente midiatizada.  

No segundo capítulo perguntaremos pela função que cumprem as narrativas na 

constituição da identidade dos sujeitos. Nesse aspecto, é cara a contribuição de Paul Ricoeur, 

Umberto Eco e Michel Serres para pensar a centralidade do ato de narrar na formação de 
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subjetividades, tanto como indivíduos quanto coletivamente. A partir desta postura, analisamos 

os sujeitos narradores como seres ativos na construção de sentido nas comunicações 

jornalísticas. Posteriormente discutiremos o trabalho do jornalista como o principal narrador da 

modernidade. Prosseguimos nossa reflexão com a articulação das dimensões política, 

comunicativa e estética agenciadas pelo jornalismo das mídias independentes. Esta 

problematização nos leva a questionar a organização de comunidades mediadas por uma 

sensibilidade partilhada. As contribuições de Jacques Ranciére, Rose de Melo Rocha e Oscar 

Aguilera, cada um na sua especificidade, permitem discutir os mecanismos através dos quais 

sujeitos se conglomeram e agem em função de um projeto partilhado de comunidade sensível. 

O foco deste capítulo é a ação de congregação que realizam as mídias que apoiam os 

movimentos sociais populares no Brasil.  

O terceiro capítulo será dedicado à relação entre midiatização, manifestações sociais e 

forças militares urbanas. Dialogaremos com a socióloga Vera Telles e com Oscar Aguilera para 

trazer luz sobre a imagem do protesto na contemporaneidade, e seu impacto na ordenação das 

cidades. Em seguida, descreveremos o conflito social que serviu de material empírico para esta 

dissertação: as ações do movimento estudantil contra o projeto de Reorganização Escolar, 

proposto pela Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Nesta seção 

recorremos à pesquisa de Antônia Campos, Jonas Medeiros e Márcio Ribeiro, quem fizeram 

profunda cobertura do que acontecia nos bastidores do movimento dos estudantes secundaristas 

que lutavam contra a Reorganização Escolar, permitindo-nos compreender as peripécias e 

dificuldades que os jovens tiveram de enfrentar no curso das ações de resistência política. 

Finalmente, analisaremos, a partir de categorias emocionais, um conjunto de fotografias que 

registram cenas de violência física, simbólica e moral veiculadas pelas mídias independentes.  
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2. CAPÍTULO 1 - INTELIGIBILIDADE, CONHECIMENTO TRANSFORMADOR E 

AFETOS 

 

2.1 INTELIGIBILIDADE NA COMUNICAÇÃO 

 

O objetivo da seguinte discussão é criar um quadro epistemológico que permita analisar 

imagens midiáticas de atos de violência envolvendo policiais e cidadãos. As imagens que nos 

interessam, especificamente, são imagens fotográficas que servem de prova testemunhal 

daquilo que acontece durante atos de protestos e manifestações públicas, em que cidadãos se 

expressam coletivamente nas ruas, na tentativa de reivindicar direitos sociais, ou, ainda, 

exigindo algum tipo de ação por parte do Estado que melhore as condições de vida de setores 

sociais vulneráveis. A seguir apresentaremos um quadro de conceitos e teorias que nos permite 

entender de que modo, nós, na condição de leitores de notícias, apreendemos um 

acontecimento.  

O problema desta pesquisa diz respeito à forma através da qual a inteligibilidade de um 

acontecimento midiático entra em consonância com a resposta afetiva dos consumidores das 

narrativas jornalísticas. Quer dizer, partimos da premissa segundo a qual a percepção sensorial 

do mundo exterior e o entendimento cognoscível são instâncias simultâneas que possibilitam, 

nos sujeitos, a aparição de uma consciência de mundo e de si próprio. Interessa-nos apresentar 

nesta primeira seção do capítulo uma reflexão epistemológica que contemple a primeira parte 

desta inquietação: a inteligibilidade. Dedicaremos uma parte deste trabalho a uma breve revisão 

de elementos conceituais atinentes às correntes filosóficas idealistas e empirista, nos apoiando 

na leitura de Zygmunt Bauman, e posteriormente discutiremos a interseção entre conhecimento 

e transformação social, desde o pensamento de Paulo Freire. Na segunda parte discutiremos 

conceituações referentes à dimensão afetiva nos sujeitos a partir da linha de pensamento 

inaugurada por Baruch de Espinosa, revisando leituras de dois dos seus comentadores Marilena 

Chauí e Vladimir Safatle. 

 

2.1.1 Idealismo e empirismo 

 

Há uma divisão filosófica de base sobre a explicação da formação de conhecimento que 

remonta ao início da filosofia ocidental. De um lado está a visão idealista, para a qual a realidade 

pertence a um plano transcendente, que está fora do alcance do sensível; do outro lado, na visão 
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empirista, a realidade está no contato dos corpos, num plano sempre imanente. Zygmunt 

Bauman se remonta a Platão (428/7 – 348/7 a.C.) para explicar que a filosofia é: 

 

um processo dominado pelo choque entre duas grandes tendências 

representadas pelos “ionianos” (Tales e seus discípulos) e pelos “italianos” 

(Parmênides e sua escola); o tema principal da filosofia se havia sedimentado, 

em sua visão, a partir dessa disputa contínua, como a batalha entre “gigantes” 

e “deuses”: Do lado dos deuses estão todos aqueles que sempre acreditam que 

coisas não vistas constituem a realidade verdadeira; do lado dos gigantes, 

todos os que sempre acreditam que o real nada mais é do que o corpo que eles 

tocam e manipulam (BAUMAN, 2012, p. 102). 

 

Para os platônicos, o mundo das ideias, independentemente da realidade dos homens, 

transcende a degradação das coisas. Portanto, os conceitos estéticos e éticos de beleza, justiça 

e virtude, não são apreensíveis pelo corpo, mas por um trabalho de anamnese. Isto quer dizer 

que nossas almas participaram do ‘mundo das ideias’ em uma existência pre-terrena, e, após a 

encarnação, rememoram os conceitos perfeitos quando observamos a sua versão degradada no 

‘mundo sensível’ (SILVEIRA, 2002). 

No idealismo platônico, os fenômenos percebidos com os sentidos somente podem ser 

verificados e apreendidos pelo intelecto se coincidem com os modelos mentais prevalecentes. 

Quer dizer, o modelo de mundo é antecessor da experiência sensorial. Vilém Flusser descreve 

um exemplo simples e possivelmente esclarecedor: 

 

Os corpos densos que nos rodeiam parecem rolar independentemente de 

regras, mas na realidade obedecem à fórmula da queda livre. O movimento 

percebido pelos sentidos (aquilo que é material nos corpos) é aparente e a 

fórmula deduzida teoricamente (aquilo que é formal nos corpos) é real. E essa 

fórmula (ou essa forma) está fora do tempo e do espaço, é inalteravelmente 

eterna (FLUSSER, 2007, p.26). 

 

Flusser argumenta que as fórmulas universais, pertencentes a uma ordem que está fora 

do tempo e o do espaço, dão forma (informam) à ideia de realidade. É assim que ideias abstratas 

se tornam informantes da matéria, modificando a concepção que dela se tem. O sentido 

atribuído aos fenômenos do mundo passa a ser regido por análises de causa-efeito que são 

condizentes com ideais de caráter universalista e eterno. Por exemplo, o sistema planetário 

ptolomaico14, que durante mais de um milênio imaginou o cosmos estando regido pela perfeição 

                                                 
14 O sistema planetário ptolomaico deve seu nome ao cientista grego Cláudio Ptolomeu (90 – 168 d.C). A partir 

de estudos de astronomia matemática, ele objetivou descrever o universo como o movimento circular de corpos 

celestes ao redor da Terra, que se encontra em estado inamovível no universo. Sobre a diferença entre astronomia 

realista aristotélica e astronomia matemática ptolomaica, recomenda-se a leitura do artigo ‘Esferas de Aristóteles, 
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do movimento circular das órbitas celestes, em detrimento do movimento elíptico; e pela 

centralidade da terra na ordem universal, em detrimento da função satelital da Terra com 

respeito ao Sol. 

Na abordagem idealista, ao privilegiar os modelos mentais sobre os fenômenos, se 

estaria colocando-os a serviço dos preceitos que os explicam. Desta forma, uma ordem de 

causalidade se executa no momento da construção da informação, uma ordem de causalidades 

que não se limita a descrever e analisar os fenômenos, mas que os constitui no momento de 

teoriza-los. Jean Baudrillard (1997) explica a tensa relação entre a experiência sensível e a 

teorização do mundo: 

 

O estatuto da teoria somente poderia ser um desafio ao real. (...) pois o real 

não é, sem dúvida, nada mais do que um desafio à teoria. (...) A teoria não 

pode se contentar com descrever e analisar, é necessário que constitua um 

acontecimento no universo que descreve. Para isso, é preciso que entre na sua 

mesma lógica e que seja a sua aceleração (BAUDRILLARD, 1997, p.82, 

tradução nossa). 

 

Tal concepção conflitiva entre o mundo dos fenômenos e as teorias que o racionalizam, 

nos leva a pensar que as coisas do real não estão num estado objetivo, mas no limite radical da 

análise (BAUDRILLARD, 1997). Nesta disputa, teorizar é uma frustrante tentativa de 

reconciliar a lógica ideal com uma realidade que testa permanentemente às teorias.  

Herdeiro da filosofia platônica, o racionalismo de Descartes, lembra Sartre (2012), é 

tributário da ideia do homem ser semimaterial e semiespiritual, o que permitiria separar com 

exatidão os mecanismos físicos do pensamento. E, assim, o corporal é reduzido inteiramente ao 

mecânico. Para Descartes “a imagem é uma coisa corporal, é um produto da ação dos corpos 

exteriores sobre nosso próprio corpo por intermédio dos sentidos e dos nervos” (SARTRE, 

2012, p.13). Se for assim, as imagens são passíveis de serem refutadas sempre, uma vez que 

elas são “enganosas”, embora nosso pensamento sobre as imagens ganha em valor 

transcendente: uma vez que pensamos a partir das imagens, mesmo que elas sejam uma ilusão, 

nossas deduções sobre elas são reais.  

O pensamento de Descartes colocou em vigência durante o século XVII e XVIII a ideia 

de que “nenhuma quantidade de evidências empíricas da ‘existência’ real dos eventos pode 

acabar levando a um conhecimento genuinamente ‘correto’” (BAUMAN, 2012, p.103):  

 

                                                 
círculos de Ptolomeu e instrumentalismo de Duhem’, de Humberto Antonio de Barros-Pereira. Diponível em: 

<http://www.producao.usp.br/handle/BDPI/7046>. Acesso em: 31 maio 2016. 
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Descartes distingue aquela faculdade da nossa compreensão pela qual ela tem 

a consciência intuitiva das coisas e as conhece a partir daquilo pelo qual ela 

avalia, fazendo uso da afirmação e da negação. Avaliações desse último tipo 

devem ser inconclusas, já que dão conta de “naturezas complexas”, 

contingentes, que podem aparecer mas também não, e portanto não podem ser 

consideradas certas. A dedução nos é assim deixada como o único meio de 

agregar as coisas de maneira a ter certeza de sua verdade. (…) A espécie 

humana não tem diante de si um caminho que leve ao conhecimento seguro, 

salvo os da intuição evidente e da dedução necessária; só podemos chegar à 

certeza nos casos em que não tenhamos muito trabalho para determinar se elas 

[as naturezas que analisamos] realmente existem ou não. (BAUMAN, 2012, 

p.102-103). 

 

Considerando a citação anterior, apontamos que a dedução é um procedimento que visa 

procurar a verdade desde certas premissas consideradas “auto-evidentes” (GAUER, 2007). O 

conhecimento, por via da dedução, é produto de um movimento que é popularmente conhecido 

como “do geral ao particular”. (GAUER, 2007, p. 4). Assim, a dedução é aquele exercício de 

aplicar sentidos abstratos a fenômenos concretos da natureza sensível, isto é, o modelo ideal a 

serviço do fenômeno perene. Isto pode ser lido, também, como o exercício de estabelecer 

relações de causa e efeito a partir do pensamento contingente.  

A partir da visão idealista do mundo, nos perguntamos sobre o atual regime de exaustivo 

consumo de imagens digitais ultracodificadas. Se o conhecimento adquirido com o trabalho da 

dedução é o único caminho ao conhecimento “seguro”, quais as nossas esperanças de conhecer 

um mundo mais complexo quando as imagens que chegam aos sentidos sequer se detêm o 

suficiente para lograr uma dedução elaborada? Neste regime se faz impossível aplicar o método 

da dúvida cartesiana a cada estímulo sensorial proveniente das mídias contemporâneas. 

Decorrente desta condição, deduzimos que a separação entre sujeito e objeto é reduzida, 

causando que sujeito e objeto se fundam em uma identidade difusa. Nos transformamos nas 

informações que consumimos, porque não conseguimos criar uma ideia que permita a separação 

e distinção com o objeto. Ou ainda, as ideias que constituem a nossa consciência são a repetição 

dos estímulos do mundo, desses discursos que permeiam o tecido social, e dos quais é muito 

difícil elaborar uma ideia autônoma que seja capaz de distinguir a essência do sujeito dentro do 

mundo.  

Por outro lado, segundo a perspectiva empirista, o ato de conhecer o mundo significa 

partir da experiência sensível, da evidência tangível, do evidente, para assim elaborar uma 

forma de conhecimento baseada naquilo que é percebido. Primeiro vem o mundo e depois vem 

as ideias. Podemos aqui perguntar se não estamos, acaso, descobrindo o sentido dos fenômenos 

do mundo pela intensidade com a qual nos relacionamos com o real? É o significado dos objetos 
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do mundo um produto da importância afetiva que atribuímos a eles? E, essa afecção não é, 

acaso, dada pelas sensações positivas ou negativas que temos com nossa experiência com o 

real? 

Se olharmos para a constituição dos acontecimentos midiáticos, encontraremos que a 

reverberação de uma notícia em uma sociedade (seja local, nacional ou mundial) depende 

diretamente da intensidade com que tal notícia é recebida pela estrutura sensorial e emotiva dos 

leitores. As notícias que consumimos são narrações carregadas de estímulos sinérgicos que nos 

levam a conhecer um mundo de experiências emotivas. Indignação, constrangimento, medo, 

euforia, são emoções que se vivem corriqueiramente, na hora de assistir um telejornal ou ver 

uma manchete na internet. Ou seja, a intensidade emocional, produzida pela experiência 

empírica, é proporcional à importância que atribuímos aos fenômenos do mundo.  

Diferentemente do idealismo, a linha de pensamento empirista, em uma derivação 

igualmente ortodoxa, trabalha desde o exercício de indução, e não através da dedução. Induzir 

é entendido como o procedimento que leva à procura de respostas certeiras que nascem da 

observação do concreto para se encaminhar ao plano do abstrato. Se o racionalismo parte do 

geral para o específico, a via empírica parte do particular ao geral. Assim, o conhecimento 

verdadeiro, na linhagem empirista, somente poderia vir dos dados fornecidos pela realidade que 

se apresenta aos sentidos. O objetivo do exercício de coletar dados adquiridos do real seria 

portanto o de achar regularidades nos fenômenos da natureza para elaborar teorias que 

expliquem o funcionamento das coisas.  

Segundo Boaventura de Souza Santos (1988), o mundo da matéria na mecânica 

newtoniana é uma máquina cujas operações se podem determinar exatamente por meio de leis 

físicas e matemáticas. “A ideia do mundo-máquina é de tal modo tão poderosa que vai se 

transformar na grande hipótese universal da época moderna” (SANTOS, 1988, p.51). O 

determinismo mecanicista do pensamento empirista moderno teria sido capaz de reduzir a 

complexidade da ordem cósmica a fórmulas de aplicação direta na realidade. A transformação 

da matéria atingiu rapidamente o plano do social, pois a ascensão da burguesia não teria sido 

possível sem o desenvolvimento da engenharia industrial.  

Da abordagem empirista nos interessa a possibilidade de considerar a consciência 

subjetiva como agente de conhecimento da matéria. Com isto queremos dizer que, para 

conhecer um fenômeno do mundo, são necessárias faculdades sensíveis, que agrupem os 

fenômenos segundo as ordens transcendentais do espaço e do tempo. A observação dos padrões 

da natureza presentes no voar dos pássaros, no desenho fractal dos caracóis, na proporção áurea 

do homem de Vitruvio, na decodificação da ilusão da perspectiva, aproximou os artistas do 
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renascentismo a construir imagens pictóricas do mundo que ganhavam em realismo enquanto 

superavam o simbolismo conceitual e narrativo da arte medieval.  

Toda experiência sensível seria indiscutivelmente inscrita nas categorias de espaço e 

tempo inerentes ao objeto observado. Um filme, um romance, a conversa com o vizinho, ir às 

compras no supermercado: cada uma destas experiências possui um espaço e tempo específico. 

Viajamos no tempo e no espaço ao ‘pular’ de uma fotografia a outra, de um site de notícias a 

outro. Embora o sol e o desgaste celular dos nossos corpos determinem ditatorialmente a 

experiência do tempo, há uma incontável quantidade de experiências que independem da 

rotação da terra e do avanço do relógio biológico. Estas ilhas espaço-temporais, costumamos 

cria-las com ajuda da narrativização das nossas vidas. Mediante a experiência direta com a 

realidade, capturamos o espaço e o tempo dos objetos do mundo para converte-los em 

elementos das nossas biografias. As narrativas, tema a ser trabalhado no Capítulo 2, são 

máquinas semânticas que transformam o tempo e o espaço psíquico, mediante a invocação 

imaginária de acontecimentos.  

Assim, quando o sujeito cognoscente entra em contato com os corpos do mundo, eles se 

tornam parte do sujeito, porque dessa relação surge a primordial experiência espaço-temporal. 

O conhecimento, nesta perspectiva, se forma na interação dada entre objetos externos e uma 

consciência capaz de sintetizá-los como pensamento.  

 

2.1.2 Síntese e conhecimento 

 

Na tentativa de superar a rivalidade que separa a razão conceitual da experiência 

sensível, olhamos com atenção a análise que Bauman (2012) realiza sobre quão insustentável 

se torna a formação de conhecimento, quando limitado a um único modo de entendimento da 

realidade.  Segundo o autor: 

 

a estratégia fundamental da ciência na análise dos fenômenos é a descoberta 

de invariantes. Toda a física, aliás, como todo desenvolvimento matemático, 

especifica uma relação de invariância(…). Seja o que ela for, há e haverá na 

ciência um elemento platônico que não poderíamos afastar sem arruiná-la. Na 

diversidade infinita dos fenômenos singulares, a ciência só pode buscar 

invariantes (BAUMAN, 2012, p.106). 

 

O conhecimento, visto assim é um produto de sintetizar uma experiência sensível e um 

conceito. Afinal, síntese significa unir. Sem ela não haveria possibilidade de conhecimento, 

nem no plano da sensibilidade, nem no plano das ideias. Em outras palavras, o conhecimento é 
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a síntese das faculdades sensíveis e do entendimento. Achamos pertinente o aforismo de Santo 

Tomás segundo o qual “o entendimento ativo se encontra na alma como uma virtude capaz de 

tornar inteligível aquilo que o sensível tem de inteligível” (FERRATER, 1978, p.84). 

Cada época e cada cultura têm seus próprios métodos de sintetizar o conhecimento, 

assim como cada geração reatualiza os usos e apropriações dos métodos de síntese. Os métodos 

de síntese mudam de acordo com o contexto cultural, com o fim de permitir a preservação e 

transmissão de conhecimento para usos futuros e comunica-los às seguintes gerações. As 

sociedades pautadas em uma cultura escrita utilizam listas, livros, jornais, mapas, diários, 

relatórios, manuais, cartas e e-mails entre tantos outros meios, para transmitir o seu 

conhecimento às próximas gerações. As culturas que privilegiam o visual fazem uso da 

fotografia, do videoclipe, do cinema, da animação, do desenho, do holograma como formas de 

armazenar e transmitir conhecimento.  

As mídias informativas usam diversos métodos de representação dos fenômenos do 

mundo, recorrem a uma multiplicidade de formatos e gêneros com o fim de permitir a geração 

de conhecimento por parte do leitor. Nas narrativas jornalísticas digitais, toda fotografia estará 

sempre acompanhada de uma legenda que a contextualize. E, em certa medida ocorre também 

o contrário, que todo texto escrito está acompanhado por uma imagem que o ilustra. 

Demandamos, por força dos hábitos de consumo atuais, que o conhecimento seja transmitido 

com recursos técnicos multissensoriais, para poder aumentar a capacidade de síntese, e assim 

“conhecer” mais facilmente.  

À medida que a complexidade da síntese aumenta, a inteligibilidade de um fenômeno 

perde em aparência, enquanto ganha em transcendência; ou seja, o conhecimento começa a 

perpassar os limites da experiência sensorial e se encaminha na direção de um objeto que está 

além das suas categorias fenomênicas.  

Identificamos que o conhecimento, numa concepção hegeliana, coloca ao sujeito em 

radical vínculo com a história tecnológica e social em que está inscrito. A distância entre sujeito 

e objeto, defendida no pensamento cartesiano, desaparece quando se define ao sujeito como 

produto do seu choque com o mundo. ‘Eu’ sou um sujeito localizado histórica e 

geograficamente, e sou incapaz de ser qualquer outra coisa, senão aquilo que tais condições me 

permitem. Dia após dia, ‘eu’ confirmo minha identidade pela relação que estabeleço com o 

mundo. Por isso, pensamos que consumir um produto ou serviço é equivalente a ser, durante o 

instante do consumo, parte do produto ou serviço. Ao ler sobre jornalismo de mídias 

independentes, a síntese cognoscitiva realizada constitui, tanto ao leitor quanto à mídia 

jornalística.  
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Visto deste modo, a dialética hegeliana constitui um sistema da compreensão da 

realidade que funciona pelo constante encontro de elementos em movimento. É assim que a 

dialética aparece como um processo contínuo de movimento no qual o antecedente (tese) se 

supera e conserva no precedente (antítese), se transformando, imediatamente, em um novo 

antecedente (síntese) a assim por diante, em um ciclo interminável de crescente determinação 

(FERREIRA, 2013). 

 

A superação do conflito, na síntese hegeliana, não representa, como na lógica 

formal kantiana, uma correção no conteúdo dos argumentos utilizados, mas, 

diferentemente, um outro momento – em que o próprio conflito se transmuta 

para um novo patamar, (...) produzindo, na história, algo novo, não dado 

previamente –, cujo surgimento ou definição, ressalta-se, não decorre de 

procedimentos ideais, mas de uma superação original, na qual se perfaz o 

processo histórico (FERREIRA, 2013, p.175). 

 

O conhecimento, a partir da dialética moderna de Hegel, é considerado o principal 

transformador da história, e, na leitura de Karl Marx, componente decisivo da luta de classes. 

O que está sendo denunciado aqui é um programa de controle sobre a circulação de 

conhecimentos sobre fatos, causas e efeitos; com o fim de manter certa estabilidade na 

organização hierárquica das sociedades. O problema da educação e do livre acesso à informação 

está diretamente relacionado com a ascensão social de setores marginalizados. A título de 

exemplo vemos que a separação da cultura entre alta cultura e baixa cultura, ou, o controle das 

corporações midiáticas junto às instituições governamentais sobre a versão oficial dos fatos 

noticiados, são formas de limitar o acesso ao conhecimento.   

Visto assim, o conhecimento está sempre inscrito em um tempo e espaço histórico, e 

sendo este transformador e essencialmente ativo. Todo conhecimento é produto de uma 

revolução social que muitas vezes está banhada pela violência dos detentores do conhecimento 

legítimo sobre os formuladores de um conhecimento transgressivo. Por isso consideramos que 

são inseparáveis: a inteligibilidade de um acontecimento histórico e o conhecimento que deste 

acontecimento histórico se desprende em forma de enunciações materiais.  

A modo de exemplo vemos que o Movimento Estudantil contra a Reorganização 

Escolar15 vivenciou o desenvolvimento de estratégias e táticas de manifestação e ocupação de 

escolas, uma prática inédita no Brasil. Por sua vez, estas estratégias e táticas de manifestação 

foram possíveis pela existência do conhecimento da potencialidade comunicativa das redes 

sociais digitais e dos dispositivos portáteis de comunicação - smartphones. Nos estudos atuais 

                                                 
15 Este tema será desenvolvido com maiores detalhes no Capítulo 3 desta dissertação. 
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de comunicação e mídias, são amplamente discutidos (BECKER; MACHADO; 2014; 

MARADEI, 2015, BITTENCOURT, 2015) os contextos informacionais das manifestações 

políticas, as apropriações de mídias digitais por cidadãos, ativistas e movimentos, e também 

pela própria mídia massiva. Tais apropriações acabam desenvolvendo a reflexão sobre a 

midiatização do ativismo e sobre a construção de processos comunicativos mais democráticos. 

A crueldade da limitação do conhecimento está em que as classes hegemónicas, ao 

dominarem o discurso, estão limitando o potencial dialético dos indivíduos dominados. Ou seja, 

o encontro da tese e da antítese, que é o mesmo encontro da identidade (tese) e da diferença 

(antítese), está sendo reduzido a um número limitado de variáveis. Com a redução das 

possiblidades de identificação e diferenciação, os sujeitos veem reduzida a sua capacidade de 

produzir um conhecimento que permita a transformação social.  

São infinitas as histórias em que a classe subjugada era condicionada a um único tipo 

de identificação, limitando a capacidade de imaginar outras possibilidades de vida. Mas, ao 

mesmo tempo, são valiosos os momentos em que surgem novas identificações e diferenciações 

entre um grupo humano. Eis o propósito das revoluções, permitir que as pessoas possam se 

identificar e diferenciar com aquilo que antes era impensado, e portanto, obter uma chance de 

atingir um estado de consciência, previamente inimaginável. Lembrando a fala do pesquisador 

do movimento dos estudantes secundaristas Pablo Ortellado (2016):  

 

Os estudantes secundaristas conseguiram pelo caráter social da sua 

reivindicação, e pelo caráter radicalmente democrático da sua organização, 

incorporar à mobilização dos milhares de estudantes, um grande número de 

apoiadores simpáticos ao movimento e empregar toda essa força democrática 

viva na conquista de uma vitória de grande monta: reverter o fechamento de 

escolas, substituir o secretário de educação e derrubar a popularidade do 

governador. Não foi um feito qualquer (apud CAMPOS et. al, 2016, p. 15-16). 

 

Nesta manifestação estudantil, graças ao esforço multitudinário de todos os atores 

simpáticos à causa, houve a transformação da identidade do movimento estudantil. Este passou 

a ser identificado como um movimento relevante no cenário político estadual, capaz de reverter 

decisões governamentais, tal como aconteceu com a suspensão da Reorganização Escolar16. E, 

ao mesmo tempo, o movimento dos secundaristas realizou um grande esforço para se 

diferenciar daquilo que eles não queriam ser, isto é, um movimento social vinculado a partidos 

                                                 
16 ROSSI, M. Sobre a decisão da Justiça em garantir a suspensão da Reorganização Escolar do Governo do Estado 

de São Paulo. El País. 2015. Disponível em: 

<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/17/politica/1450385205_019544.html>. Acesso em: 9 jan. 2017. 
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políticos. Foram diversas as ocasiões17 em que jornalistas, críticos ao movimento18, vincularam-

no a partidos políticos de esquerda, como Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Comunista 

do Brasil (PCdoB), ou à Central Única dos Trabalhadores (CUT), com o objetivo de atrelar a 

luta do movimento à crise política brasileira.  

Visto desta maneira, as mídias que manifestavam oposição ao movimento estudantil, 

procuravam evitar a ruptura do paradigma que estava sendo desconstruído nesta mobilização 

social. Por outro lado, as mídias simpatizantes ao movimento realizaram um trabalho de 

transmutar as antigas contradições. A superação de uma contradição histórica leva às 

sociedades a atingir um novo patamar. Para Ferreira (2013) a superação de contradições sociais 

produz na história, algo novo, não dado previamente, “cujo surgimento ou definição, ressalta-

se, não decorre de procedimentos ideais, mas de uma superação original” (FERREIRA, 2013, 

p.175).  

Pensando na premissa de que o conhecimento é potencialmente transformador, podemos 

inferir que as modificações que se realizam em cada parte do conjunto da sociedade, 

gradualmente modificarão a totalidade do conjunto da realidade social. Como podemos 

entender, a história está feita de diferenças, e vice-versa, as diferenças fazem a história. Cada 

momento tem a sua singularidade, cada época tem seu perfil19. 

 

2.1.3 Pedagogia da liberdade em Paulo Freire 

 

Direcionamo-nos à vinculação da filosofia hegeliana com a prática da educação 

humana. Paulo Freire (1979) é defensor da ideia de que a educação, quando crítica, considera 

os homens como seres em devir, inacabados, incompletos, em uma realidade igualmente 

inacabada: 

                                                 
17 MEKARI, D. Pablo Ortellado: Movimento dos secundaristas deve ser visto como desdobramento do espírito de 

junho de 2013. Portal Aprendiz. 2015. Disponível em: <http://portal.aprendiz.uol.com.br/2015/12/09/pablo-

ortellado-movimento-dos-secundaristas-deve-ser-visto-como-desdobramento-espirito-de-junho-de-2013/>. 

Acesso em: 16 fev. 2017. 
18 Algumas críticas podem ser consultadas nas seguintes referências: HERMES, F. Sim, as invasões das escolas 

têm motivação partidária. E isso é tudo que você precisa saber a respeito.  

SPOTNIKS. 2016. Disponível em: <http://spotniks.com/sim-as-invasoes-das-escolas-publicas-tem-motivacao-

partidaria-e-isso-e-tudo-que-voce-precisa-saber-a-respeito/>. Acesso em: 16 fev. 2017. e PALHARES, I.; 

TOLEDO, L. F.; VENCESLAU, P. Grupos ligados a partidos disputam escolas invadidas. O Estado de S. Paulo. 

2015. Disponível em: <http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,grupos-ligados-a-partidos-disputam-

escolas-invadidas,10000004277>. Acesso em: 16 fev. 2017. 
19 Mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que as diferenças que fazem a história, na teoria hegeliana, 

acabarão se integrando na totalidade, em uma verdade total, isto é, naquilo que alguns autores chamam ‘o fim da 

história’ (ANDERSON, 1992). Propomos para os próximos estudos, uma reflexão mais detalhada do caráter 

teleológico da história em Hegel. 
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Por oposição a outros animais, que são acabados mas não históricos, os 

homens sabem-se incompletos. Os homens têm consciência de que são 

incompletos, e assim, nesse estar inacabados e na consciência que disso têm, 

encontram-se as raízes mesmas da educação como fenômeno puramente 

humano (FREIRE, 1979, p. 42). 

 

A historicidade humana que menciona Freire é similar à historicidade problemática de 

Hegel no sentido de ser uma progressão de contradições. Não obstante, encontramos uma 

diferença relativa à noção sobre o que é história: em Hegel a história é ideal, no sentido de ser 

a “evolução consciente, automediadora do Espírito, através da sucessão de suas formas 

temporais até ser alcançada a meta do autoconhecimento absoluto” (ANDERSON, 1992, p.17). 

Isto quer dizer que há uma tendência ao absoluto espiritual, que pode ser atingido mediante o 

trabalho intelectual. 

Freire acrescenta que a ação ativa e concreta dos povos na construção das estruturas da 

sociedade constitui as bases do desenvolver histórico. Esta é uma atitude revolucionária frente 

a história que, usando o termo de Freire, convida a fazer a história e não ser arrastado por ela. 

Isto é o que ele defende no momento de propor uma educação libertadora. O conhecimento que 

é formulado por uma educação libertadora tem a função de permitir aos sujeitos serem autores 

da história. Em outros termos, a educação, como ato de liberdade, é um ato de conhecimento, 

uma aproximação crítica da realidade.  

A conscientização, conceito caro ao pensamento do educador Paulo Freire, se torna um 

teste de desvelamento: 

 

Quanto mais conscientização, mais se “desvela” a realidade, mais se penetra 

na essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para 

analisá-lo. Por esta mesma razão, a conscientização não consiste em “estar 

frente à realidade” assumindo uma posição falsamente intelectual. A 

conscientização não pode existir fora da “práxis”, ou melhor, sem o ato ação 

– reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira permanente, o modo 

de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens (FREIRE, 1979, 

p.15). 

 

O conhecimento consciente, na perspectiva emancipadora de Paulo Freire, se encontra 

em permanente estado de criação, o que quer dizer que o caráter inacabado do conhecimento 

da realidade é o próprio caráter inacabado dos homens. Ante esta incompletude se exige uma 

educação continuamente reflexiva e prática, em outras palavras, uma educação em estado de 

síntese constante.  

A educação crítica, em Freire, é uma educação que gera conhecimento profético, já que 

corresponde a uma educação que tem a capacidade de criar realidades futuras, no momento em 
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que possibilita imaginar sociedades utópicas. O trabalho profético de mostrar melhores 

possibilidades contingentes recai naqueles que são chamados de profetas, ou seja, aqueles que 

professa. Outro nome mais cotidiano para profeta seria o nome de professor. O professor, neste 

ponto de vista, é aquele que assume o trabalho de anunciar – ou denunciar as profecias.  

Com o objetivo de descrever os sistemas educativos, Freire usa o termo ‘bancário’ para 

designar o método pedagógico que procura a acumulação descontextualizada de conteúdo. 

Neste sistema, profundamente criticado pelo filósofo, “o conhecimento é um dom concedido 

por aqueles que se consideram seus possuidores àqueles que eles consideram que nada sabem” 

(FREIRE, 1979, p.41). Conhecimentos estáticos, desvinculados da realidade, atemporais, 

repetitivos; são adjetivos que descrevem este método de ensino que evita, com o máximo 

esforço, negar as contradições inerentes à realidade. Citando o autor:  

 

O método bancário põe o acento sobre a estabilidade e chega a ser reacionário. 

A educação problematizadora – que não aceita nem um presente bem 

conduzido, nem um futuro predeterminado – enraíza-se no presente dinâmico 

e chega a ser revolucionária. (...) Em resumo: a teoria e a prática bancária, 

enquanto forças de imobilização e de fixação, não reconhecem os homens 

como seres históricos; a teoria e a prática críticas tornam como ponto de 

partida a historicidade do homem (FREIRE, 1979, p.41-42). 

 

Na perspectiva freiriana, o limite do conhecimento não se encontra nas (ou ausência de) 

faculdades sintéticas inerentes aos sujeitos, como na teoria kantiana. Os limites do 

conhecimento são impostos às classes dominadas pelas classes dominantes, através da 

perpetuação de práticas pedagógicas alienantes, i.e., pedagogias não dialéticas que 

desconsideram a realidade concreta no processo de formação de conhecimento. A opressão 

social gera o silenciamento de temas sem os quais se faz impossível o ato dialético. A cultura 

do silêncio, usando a expressão de Freire, é uma “expressão super-estrutural que condiciona 

formais especiais de consciência. A cultura do silêncio ‘sobredetermina’ a infra-estrutura de 

onde ela brota” (FREIRE, 1979, p.34). 

 

Assim, para compreender a “cultura do silêncio”, é necessário primeiro fazer 

uma análise da dependência como fenômeno relacional que dá origem a 

diferentes formas de ser, de pensar, de expressar-se, as da cultura do silêncio 

e as da cultura que “tem uma palavra” (FREIRE, 1979, p.34). 

 

As reflexões de Freire neste sentido são bastante pertinentes ao nosso contexto de 

discussão sobre os circuitos de habilidades e competências que são estimulados pela educação. 

Freire defendeu a premissa de que “se se respeita a natureza humana, o ensino dos conteúdos 
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não pode dar-se alheio à formação moral do educando. Educar é essencialmente formar” 

(FREIRE, 1996, p.32). 

A formação humana e a capacidade de entendimento estão ligadas à possibilidade de 

ser sujeito, de assumir responsabilidades e de conviver com os demais no diálogo e no respeito. 

 

Pensar certo [...] é um ato comunicante. Não há por isso mesmo pensar sem 

entendimento e o entendimento, do ponto de vista do pensar certo, não é 

transferido mas co-participado. [...] Não há inteligência – a não ser quando o 

próprio processo de inteligir é distorcido – que não seja também comunicação 

do inteligido (FREIRE, 1996, p. 37-38). 

 

Supomos que Freire não se refere à pedagogia do homem e sim ‘dos homens’ – no 

plural, posto que para o autor o conhecimento é produzido na coletividade, uma vez que não há 

inteligibilidade que não seja também comunicação e intercomunicação e que não se funde na 

dialogicidade. O pensar certo por isso é dialógico (FREIRE, 1996, p. 38). 

 

Assumir-se como ser social e histórico como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz 

de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como 

objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a 

“outredade” do  “não eu”, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade de meu 

eu (FREIRE, 1996, p. 41). 

 

A teoria da conscientização de Paulo Freire, que expressa a interdependência da práxis 

aplicada à realidade cotidiana, como fundamento de um conhecimento consciente, está 

claramente exemplificada no movimento social dos estudantes secundaristas aqui trabalhado. 

Se olharmos aos depoimentos dos estudantes que participaram das ocupações e protestos contra 

a ‘Reorganização Escolar’, veremos que eles exaltam o conhecimento formado na empiria da 

resistência política. As seguintes falas expressam a transformação de pensamento 

testemunhadas pelos integrantes das ocupações: 

 

O que a gente vai tirar daqui de mais positivo [sic] é aprender a trabalhar em 

grupo, porque a gente aprendeu aqui que a gente pode lutar e conseguir o que 

a gente quer. (Jefferson, Escola Estadual Joaquim, Corujinha) 

Todas as pessoas que estão participando aqui estão crescendo de uma maneira 

absurda, a gente está aprendendo aqui coisas que a gente nunca aprendeu na 

escola. (Milena, Escola Estadual Alberto Comte) 

Além da gente fazer parte da escola, a gente está fazendo a escola. Porque 

quando você só está na escola, você só vem e sai. [Mas] quando você cuida 

dela e faz parte dela, você realmente quer construir ela. Quer que ela cresça. 

Não que você apenas venha e saia. (Heudes, Escola Estadual Fernão Dias)  
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Esse que é o conhecimento de verdade, adquirir um vocabulário para que na 

hora de chegar num debate não ficar só ‘Eh, é tudo nosso, caralho! Nós é nós.’ 

Mas chegar e saber argumentar direito. (ACABOU A PAZ, 2015) 20 

 

Coincidimos com Paula Sibilia (2012) quando reflete sobre o enfraquecimento do 

modelo educacional vigente21, principalmente após o início da ‘era digital’. Ela aponta a 

dificuldade de concentrar dentro do recinto da sala de aula o ato de aprender, sobretudo se 

percebermos que o ambiente tecnológico atual se caracteriza pela facilidade com que 

informações digitais se infiltram nos cubículos de ensino. O conhecimento, outrora centrado na 

figura autocrática do professor, ganha novas formas de síntese, graças ao desenvolvimento de 

tecnologias mais horizontais de comunicação.  

No que diz respeito à inteligibilidade de um acontecimento midiático, o conhecimento 

é resultado de um processo fluído, produto do confronto entre o plano ideal do mundo com a 

experiência direta e objetiva da realidade sensível. O conhecimento proveniente da síntese 

dialética é sempre transformador, enquanto problematize tanto o presente quanto o futuro. 

 

A educação problematizadora que não aceita nem um presente bem 

conduzido, nem um futuro predeterminado, enraíza-se no presente dinâmico 

e chega a ser revolucionária, porque, como vimos, o conhecimento é um 

processo de comunhão e comunicação (FREIRE, 1996, p.81). 

 

Cabe a nós questionar se o registrado e noticiado sobre as ocupações e protestos via 

jornalismo das mídias independentes, possui alguma equivalência com o vivenciado pelos 

estudantes que fizeram parte do movimento social de resistência. Ou, formulando a interrogante 

com outras palavras: quais as qualidades do conhecimento sintetizado pelo leitor quando 

consome informações emitidas pelo jornalismo da mídia independente digital? Será, acaso, um 

conhecimento transformador, tal como o vivenciado pelos jovens estudantes, ou, talvez o 

consumo da informação veiculada pelas mídias independentes opera na mesma lógica de 

espetacularização dos acontecimentos das mídias massivas? 

                                                 
20 Dados utilizados, a partir do minuto 50, da seguinte referência: ACABOU A PAZ, Isto aqui vai virar Chile. 

Escolas ocupadas em SP. Carlos Pronzato e Lucas Duarte de Souza. Documentário. 60 minutos. São Paulo: La 

Mestiza Audiovisual e Coletivo Cinestésicos, 2015. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=LK9Ri2prfNw>. Acesso em: 12 dez. 2016. 
21 Paula Sibilia lembra que o modelo educativo atual surge em países europeus na segunda metade do século XVIII 

para responder à demanda de uma vida urbana e industrial moderna. O objetivo da configuração de ensino do 

século XVIII, e que se consolidou nos séculos XIX e XX, até a atualidade, visava “construir corpos ‘dóceis e 

úteis’, organismos humanos treinados para trabalhar na cadeia produtiva, e equipados para funcionar com 

eficiência dentro do projeto histórico do capitalismo industrial” (SIBILIA, 2012, p.139, tradução nossa). 
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O entendimento da informação noticiosa como forma elementar de conhecimento de 

âmbito coletivo torna-se um caminho a ser percorrido coletivamente, porque mesmo que a 

notícia se refira a um acontecimento dado em um espaço físico limitado e um tempo histórico 

conciso, a notícia atua como elemento de partida para a rotina para de rituais cotidianos. O 

conhecimento sintetizado a partir do consumo rotineiro de notícias não é de uma natureza 

analítica, sistemática nem científica. Na advertência de Sodré e Soares:  

 

[o conhecimento apreendido pelo consumo habitual de notícias ao contrário] 

é: intuitivo, fragmentário e enraizado no senso comum, partilhado 

coletivamente por uma comunidade. (...) As notícias cumprem uma função 

essencial na orientação dos indivíduos e da sociedade, para com o mundo e a 

sua realidade (SODRÉ; SOARES, 2013, p.21).  

 

2.2 AFECÇÕES NA COMUNICAÇÃO: OU POR UMA FILOSOFIA DO COMUNICÁVEL 

 

A segunda dimensão da pergunta norteadora desta pesquisa se refere às formas através 

das quais nós, seres humanos, vivos e sensíveis, tornamo-nos capazes de compreender a um 

evento midiático quando assistimos a notícias que afetam profundamente a consciência. 

Propomos estudar a dimensão afetiva na comunicação para indagar, não o mundo como fato, 

mas as condições de possibilidade, de contingência das interpretações dos fenômenos 

comunicáveis. 

O ponto de partida desse estudo vai ser o “dado” fornecido pelo corpo humano na sua 

escala individual. O homem, contudo, é tomado na sua existência concreta como ser singular. 

A centralidade das estruturas afetivas dos sujeitos trará à luz uma avaliação sobre as interseções 

dadas entre o agenciamento de emoções na esfera social e seu impacto nos processos 

comunicativos contemporâneos. Esta postura, focada em aspectos referentes à dimensão 

emocional da comunicação, problematiza a subjetividade humana dentro dos processos de 

globalização capitalista, comunicação digital e movimentos sociais. Portanto, para nos 

aproximarmos da noção de afeto na comunicação, abordaremos em primeiro lugar o conceito 

de subjetivação, pois, a partir desta abordagem, se faz factível pensar nas macroestruturas que 

interferem na formação da sensibilidade nos sujeitos. 

 

2.2.1 Subjetivação em tempos de angústias 

 

Começamos com a pergunta feita por Tibor Szabo (2010): na era da globalização ainda 

faz sentido falar de “sujeito histórico”, da forma em que Hegel o propôs? Para este autor, o 
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desenvolver da história não está mais nas mãos do indivíduo racional iluminista, mas, a cargo 

das crescentes organizações não governamentais e das corporações multinacionais. O papel que 

o homem ocupou uma vez está mudando muito e não parece dar fundamento ao otimismo 

(SZABO, 2010, p. 339).  

Tais argumentações podem se articular ao postulado por Adorno (2010), quando 

comenta que as relações sociais não afetam somente as condições da produção econômica e 

material, mas também interagem no plano da subjetividade, onde se originam as relações de 

dominação. Segundo Adorno, devemos a Sigmund Freud o desvendamento das determinantes 

psicológicas, que limitam o esclarecimento humano. A teoria freudiana, por exemplo, nos 

permitiu imaginar o funcionamento das estruturas psíquicas durante o processo da formação da 

subjetividade, tanto na individualidade do sujeito quanto na sua atuação dentro de uma 

coletividade.  

Ao aplicar a teoria freudiana das fobias ao mundo administrado da vida moderna, 

Adorno descreve um novo estágio das sujeições às quais os indivíduos estão submetidos: 

 

É possível falar da claustrofobia das pessoas no mundo administrado, um 

sentimento de encontrar-se enclausurado numa situação cada vez mais 

socializada, como uma rede densamente interconectada. Quanto mais densa é 

a rede, mais se procura escapar, ao mesmo tempo em que precisamente a sua 

densidade impede a saída. Isto aumenta a raiva contra a civilização. Esta torna-

se alvo de uma rebelião violenta e irracional (ADORNO, 2010, p. 122). 

 

Visionária é a advertência adorniana sobre os efeitos da intensificação da conectividade, 

quando olhamos o regime de sociabilidade dentro das redes sociais digitais. Os sujeitos das 

grandes cidades de hoje estão coagidos, em diferentes níveis (desde os mais sutis até os mais 

imperativos), a entrar em contato com incontáveis visões de mundo. Quanto mais densa a rede, 

mais se procura escapar; quanto mais disseminados os pontos de acesso à rede, maior a 

claustrofobia. Perante esta multipolaridade de informações com que os sujeitos têm que lidar 

diariamente, o aumento da ambiguidade e da imprecisão sobre o porvir se transforma em 

ansiedade.  

Isto nos leva a pensar que é necessário compreender as configurações históricas das 

patologias psíquicas a partir da reconstrução prévia de seus vínculos com a experiência social. 

Foi no contexto industrial das cidades europeias e norte-americanas que Adorno e Horkheimer 

desenvolveram o famoso conceito de “indústria cultural” com o intuito de caracterizar o déficit 

emancipatório da racionalidade, que outrora visava ao projeto do esclarecimento humano. 

Assim, a racionalidade estratégica da indústria cultural passou a servir à produção massiva de 
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produtos culturais mercantilizáveis; ou seja, “a cultura fica atada majoritariamente aos sentidos 

econômicos e políticos” (ADORNO, 2010, p.20). 

Em uma leitura de Adorno realizada por Christian Dunker (2015), o filósofo brasileiro 

resgata, para o século XXI, a menção de que “há uma reificação generalizada da consciência e 

uma hipertrofia do pensamento de identidade que se prolonga em uma colonização do mundo 

da vida pela razão instrumental” (DUNKER, 2011, p. 122). Os processos de identificação e de 

subjetivação, quando colonizados pela razão instrumental, começam a ser pensados sob a 

mesma lógica que rege a produção de objetos, a administração das instituições e a valorização 

do capital privado.  

De forma alternativa, Pekka Himanen (2006) defende a tese de uma revolução 

tecnológica caracterizada pela tecnologia da informação. Esta tecnologia estaria acobertando, 

em ritmo acelerado, a base material da sociedade. Quer dizer, as economias do mundo se tornam 

globalmente interdependentes, mostrando uma nova relação entre economia, estado e 

sociedade. Nesta perspectiva, a economia, como esfera hegemônica da realidade social, arrasta 

a esfera cultural ao seu aceleramento característico, criando uma “cultura de emergência” que 

abarca desde os locais de trabalho até o círculo familiar. Uma tendência da “cultura de 

emergência”, como aponta Himanen (2006), é o aumento da instabilidade laboral e familiar, 

gerando tensão e afastamento social.  

A cultura do permanente risco e instabilidade acima descrita tem um contrapeso no 

espírito do empreendedorismo. Segundo Maurízio Lazzarato (2014) depois da segunda guerra 

mundial, o capitalismo passou a determinar o desenvolvimento da subjetividade a escala global, 

a tal grau que a ubiquidade da subjetivação empreendedora manifesta o impulso de transformar 

todo indivíduo em negócio. Dentre os resultados desta condição, podemos mencionar: o forte 

vínculo entre o sucesso (e fracasso) profissional com a valorização do indivíduo. A 

individualização do projeto de vida, centrado no desempenho laboral, faz do homem um ser ao 

mesmo tempo responsável (e culpado) pelo seu desempenho econômico e social. Quando a 

lógica do empreendedorismo ganha território no ideário das sociedades, começa um movimento 

de duplo efeito. Por um lado diminui a regulação do poder público sobre os interesses coletivos, 

ao mesmo tempo que aumenta a responsabilidade dos sujeitos sobre si mesmos. Esta mudança 

fomenta modos de agir mais egocentrado. 

A implacável autovigilância que o sujeito empreendedor realiza do modo de falar, ouvir, 

ver, escrever e sentir é um mecanismo para a otimização do “capital social constante” 

(LAZZARATO, 2014, p. 14-17). O capitalismo, sendo um sistema que reafirma a necessidade 
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de proteger os proprietários do capital, torna-se incapaz de articular a produção de bens 

econômicos com a produção de subjetividades, sem colocar a segunda a serviço da primeira.  

De forma paralela, Sodré e Soares (2013) especificam que na passagem de produção 

fordista ao pós-fordismo  

 

quando o império se define como forma política do mercado mundial, emerge 

uma nova experiência de exploração do homem, em que sujeito não é mais 

um corpo que pode ser posto a trabalhar, não é mais uma alma que pode viver 

independentemente de valores e paixões. Dessa vez é a alma que é posta a 

trabalhar, e o corpo, a máquina são seu suporte (SODRÉ; SOARES, 2013, 

p.22). 

 

Lembramos que são comuns as chamadas publicitárias que apelam às ideias de liberdade 

e autonomia para manipular a vontade dos sujeitos e convencê-los de se tornarem usuários ou 

compradores de um produto ou serviço que aumente a vontade autônoma. A autonomia 

defendida pelo liberalismo e pelo neoliberalismo, reside unicamente na vontade dos indivíduos. 

Nestes, coloca-se toda a responsabilidade pelos seus desejos, e em consequência, posicionam o 

desejo privado por cima do desejo coletivo.  

Desde uma perspectiva hegeliana, argumentos críticos ao discurso liberal e neoliberal 

(NOVELLI, 2004) apontam que a liberdade é uma demonstração essencialmente coletiva, que 

cria movimentos sociais, mediante o aglutinamento do discurso público.  Por isso identificamos 

a liberdade como função de alteridade. Isto quer dizer, alteridade como atributo para reconhecer 

e simpatizar com certos discursos e práticas culturais que coincidem com a vontade do sujeito.   

Sumariamente resumimos que a liberdade de expressão, desde Hegel, é condição para a 

criação de subjetividades coletivas. E assim, toda censura não é somente o apagamento da voz 

de um indivíduo, mas a negação de um projeto de sociedade.  

E, qual o limite da liberdade de expressão? Novelli (2004) responde que a liberdade de 

interesses, dentro de uma sociedade, é benéfica, sempre que não atente contra a individualidade 

e não permita o estabelecimento de formas que neguem a liberdade.  

 

Deve-se ainda dizer, que pretender que o interesse inexista entre os homens, 

significa desconhecer a ordem pública existente e assumir uma certa 

ingenuidade., pois, segundo Hegel, nada é feito por acaso ou sem 

envolvimento. O interesse sempre está presente, pois sem ele não há 

envolvimento e sem envolvimento não há compromisso. Sem compromisso 

não há responsabilidade nem autoria. (...) O que importa é identificar quais os 

interesses que estão em jogo e quais deveriam ser levados a efeito (NOVELLI, 

2004, p.119). 
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Ao trazer estes postulados aos fenômenos da comunicação no jornalismo das mídias 

independentes, nos deparamos com a forte tendência dos jornalistas de organizar a sociedade 

mediante o agenciamento de determinados discursos que objetivam pautas focadas nos 

interesses de minorias políticas; e ao mesmo tempo, busca denunciar abusos cometidos por 

poderes institucionais contra a população. Estas mídias, ao afirmar a sua “liberdade”, estão 

trazendo, para a realidade de uma coletividade, um ideal que se encontrava em abstrato. As 

mídias independentes materializam seu compromisso mediante a autoria de uma expressão 

simbólica.  

Visto desde a ótica do receptor, ou seja, do leitor que consome as narrativas das mídias 

independentes, ele, em alguma medida, está se envolvendo com um tipo específico de 

organização pública proposta pelas mídias independentes. Como disse Novelli (2004): do 

envolvimento ao compromisso, do compromisso à responsabilidade, e da responsabilidade à 

autoria. Mas nem todo envolvimento assegura o comprometimento. Sem ação efetiva, o 

envolvimento do receptor se limitará ao usufruto estético da leitura, deixando em abstrato o 

ímpeto de ação libertária.  

Na dinâmica interativa das redes sociais digitais, identificamos que uma das funções 

emocionais dos botões de envolvimento e compromisso oferecido, é esgotar em um click a 

vontade de trazer para o concreto um ideário abstrato de liberdade. Nesta lógica, a assinatura 

digital de um abaixo-assinado, ‘curtir’ uma postagem, ‘compartilhar’ uma matéria ou realizar 

um comentário é uma ação virtual de envolvimento social. Neste campo restrito de ação, toda 

postura ética e moral é midiatizada, contabilizada e rastreada, para finalmente alimentar o 

algoritmo das redes sociais digitais.  

A jornalista Anne-Cécile Robert articula dois argumentos na sua crítica ao excesso 

emocional nas mídias. No primeiro, ela denuncia que: 

 

a emoção se impõe no imediatismo, em sua totalidade. Ela se impõe ao ponto 

de transformar qualquer consciência em emoção. A emoção permanece o 

inimigo radical da razão: ela não tenta compreender, ela ‘se ressente’. Esse 

estado contemporâneo se deve também à influência e emergência das redes 

sociais. Eliminam-se as distâncias entre a consciência e o objeto. Tuitamos, 

curtimos, adoidamos. (ROBERT, 2016, p. 17) 

 

Neste posicionamento, a emoção é vista como um dos maiores propulsores da expressão 

social e da decodificação dos acontecimentos; e quando os noticiários enfatizam a dimensão 

emocional da mensagem, colocam um desafio considerável à democracia porque se trata, por 

natureza, de um fenômeno que põe ao cidadão em posição de comoção permanente.  
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No segundo argumento, Robert (2016) defende que diante do sofrimento e da descrença 

em relação ao futuro, a emoção nos reconecta com a nossa humanidade, ao mesmo tempo que 

ataca o cinismo de uma postura excessivamente racionalista. A emoção alivia mais quando 

compartilhada, como no caso de uma manifestação de rua ou em uma ocupação escolar. As 

passeatas e ocupações preenchem também um vazio deixado pelo enfraquecimento de formas 

coletivas de ação, como o sindicalismo e a militância política tradicional. É significativo que as 

manifestações de Junho de 2013 tenham surgido em um momento histórico em que a população 

brasileira vivenciava profunda frustração com seus representantes políticos. Nesse sentido, a 

emoção expressa poderia ser traduzida como um desejo confuso de refazer a sociedade, de 

restabelecer os laços sociais. 

 

 

2.2.2 Fragmento sobre uma outra modernidade 

 

A propósito da discussão sobre a formação da subjetividade, vinculada a um momento 

histórico determinado, nos interrogamos sobre o significado do conceito de modernidade. Se 

lembramos a divisão dada por Dussel (1994) sobre a palavra modernidade encontraremos 

ambiguamente dois significados: 

 

1. A modernidade é emancipação (visão positiva). Superação da imaturidade 

por um esforço da razão como processo crítico, possibilitando um novo 

desenvolvimento histórico do ser humano; e;  

2. A modernidade é justificação de uma práxis irracional de violência 

(negativo-mítico). A civilização moderna se apresenta como a mais 

desenvolvida e superior, cuja superioridade se dimensiona como uma 

exigência moral, que obriga os superiores a desenvolverem os mais primitivos. 

A Europa é vista como a civilização que determina o processo de 

desenvolvimento, podendo ser o processo civilizador exercido pela violência, 

que é considerada como necessária (DUSSEL, 1994, p.175, tradução nossa, 

grifo do autor). 

 

Neste panorama, a modernidade é uma justificativa para transformar a subjetividade dos 

indivíduos em nome da racionalidade técnica. Se nos situarmos no século XXI, num contexto 

de “triunfo neoliberal” (HARDT; NEGRI, 2014), observaremos que, além dos aspectos 

econômicos e políticos, também foram transformados constituintes ontológicos dos homens, 

fabricando novas figuras de subjetividade. Hardt e Negri classificam quatro tipos de sujeito 

endémico do nosso tempo, a saber: 

 

A hegemonia das finanças e dos bancos produziram o endividado. O controle 

das informações e das redes de comunicação criaram o mediatizado. O regime 
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de segurança e o estado generalizado de exceção construíram a figura 

oprimida pelo medo e sequiosa de proteção: o securitizado. E a corrupção da 

democracia forjou uma figura estranha, despolitizada: o representado 

(HARDT; NEGRI, 2014, p. 21, grifo do autor). 

 

Essas figuras subjetivas passam a ser vistas, segundo Hardt e Negri (2014), como 

personagens que atuam dentro do terreno social sobre o qual o indivíduo, numa expressão de 

resistência ou rebelião, pode se recusar a fazer parte do projeto globalizante de subjetivação 

moderna. A independência subjetiva se torna o maior gesto político contra a dominação que 

produz essas quatro figuras de subjugação sistêmica. A palavra “crise”, tão cara para os 

comunicados noticiosos emergenciais, exemplifica a forma como o controle massivo de 

subjetividades acentua o protagonismo da figura do endividado, o mediatizado, o securitizado 

e o representado, dentro da cena de ordenação neoliberal.  

A proposta de Dussel (1994) é a superação desta modernidade dominante e 

inerentemente violenta. Para conseguir tal objetivo, o primeiro passo é descobrir a face oculta 

das vítimas do sacrifício da modernidade. Somente com isto será permitido julgar a aparente 

“inocência” da modernidade.  

 

Ao negar a inocência da “modernidade” e ao afirmar a alteridade do “Outro”, 

negado como vítima culpável, permite “descobrir” pela primeira vez a “outra 

cara” oculta e essencial da Modernidade: o mundo periférico colonial, o índio 

sacrificado, o negro escravizado, a mulher oprimida, a criança e a cultura 

popular alienada, etecetera (as “vítimas” da “Modernidade”) como vítimas de 

um ato irracional (como contradição do ideário racional da mesma 

Modernidade) (DUSSEL, 1994, p.177, tradução nossa). 

 

Para reconhecer as vítimas da modernidade, é preciso identificar os elementos do 

discurso moderno racionalista eurocêntrico que habita nossa cultura. Dentre estes elementos, 

Dussel (1994) reconhece os seguintes: considerar uma cultura mais desenvolvida do que outra; 

considerar que as culturas mais desenvolvidas precisam desenvolver as menos desenvolvidas; 

a pedagogia das culturas mais desenvolvidas sobre as menos desenvolvidas deve ser aplicada, 

independentemente da violência exercida; a violência dos mais desenvolvidos sobre os menos 

desenvolvidos é inocente quando se visa o desenvolvimento dos menos desenvolvidos; os 

menos desenvolvidos são culpados pela violência recebida no momento da conquista, ou no 

momento da rejeição do desenvolvimento trazido pelos mais desenvolvidos (DUSSEL, 1992 

apud OLIVEIRA; DIAS, 2012). 

 

O mito da modernidade consiste no discurso de como uma cultura se 

autodefine como superior, e a outra, como inferior, rude e bárbara, sendo o 

sujeito dessa outra cultura o culpado de sua imaturidade. Caracteriza-se, 
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também, pelo fato de ser o sofrimento do conquistado (colonizado, 

subdesenvolvido) interpretado como um sacrifício e um custo necessário ao 

processo de modernização: “É um vitimar o inocente (o Outro) declarando-o 

causa culpável de sua própria vitimação e atribuindo-se ao sujeito moderno, 

plena inocência em relação ao ato de vitimá-lo.” (DUSSEL, 1992, p. 86 apud. 

OLIVEIRA; DIAS, 2012). 

 

Estaremos atentos a identificar estes elementos dentro da análise que realizaremos sobre 

as matérias jornalísticas selecionadas. 

 

2.2.3 Afetos e imaginação 

 

Ao consumir narrativas jornalísticas, somos coagidos a realizar julgamentos éticos sobre 

situações que consideramos reais. Nesta perspectiva a formação de sentido do acontecimento 

noticiado está atrelada às impressões emocionais que o mundo causa na consciência dos 

sujeitos, ou seja, o significado do acontecimento está vinculado à resposta afetiva do sujeito 

frente ao estímulo midiático recebido. 

Para tentar definir o que são os afetos nos valemos, inicialmente, do texto Crítica da 

Razão Pura de Immanuel Kant, no qual se lê: 

 

A capacidade de receber (a receptividade) representações dos objetos segundo 

a maneira como eles nos afetam, denomina-se sensibilidade. (...) A impressão 

de um objeto sobre esta capacidade de representações, enquanto somos por 

ele afetados, é a sensação (KANT, 2001, p. 87). 

 

A partir desta sentença, podemos pensar que o afeto é aquilo que se localiza entre a 

sensação e o objeto. Quer dizer, a afecção é uma mediação entre a realidade concreta e a 

sensação corporal (o sensorial). A maneira como sentimos os fenômenos é proporcional à 

afecção experimentada por estes. Assim, a nossa capacidade de representar um objeto é 

proporcional à forma como este afeta nossa sensibilidade. O afeto é prévio à representação e ao 

juízo, sendo estes produtos da afecção. O afeto é livre de moral ou de propósito, pois se encontra 

num estágio prévio a qualquer forma de entendimento ou vontade, e, por isso, é livre de 

julgamento.  

Em decorrência dessa concepção kantiana, assumimos que os afetos são ordenadores da 

percepção do mundo, já que organizam o valor das experiências sensitivas.  Quando transcritos 

em linguagem, os afetos se transformam em juízos estéticos e éticos para, finalmente, 

organizarem-se em critérios de ação. Usando o termo de Sodré (2006), os afetos não trabalham 
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sob o comando caótico da irracionalidade mas, pelo contrário, são “estratégicos”, na medida 

que vinculam o entendimento do sujeito com a sua localização dentro do mundo material.  

Similar ao conceito de “estratégia” mencionado por Sodré, a noção de “imaginação” em 

Kant é apresentada como função de “reter as intuições fornecidas pela sensibilidade de modo a 

que se lhes possa aplicar os conceitos do entendimento” (MARTINS, 2011, p. 10). Deste modo, 

verificamos que a imaginação é uma função que esquematiza os objetos da intuição sensível, 

categorizando-os para depois serem apreendidos pelas faculdades do entendimento. Poderia 

explicar que a imaginação é memória das capturas sensoriais que estão em trânsito de ordenação 

causal. Portanto, na imaginação é possível subverter aquilo que já foi sintetizado no 

conhecimento.  

Podemos considerar que a subversão da imaginação é fundante de um princípio 

libertário, pois anula, até certo ponto, as regras da heteronomia. No entanto, o inconveniente 

desta afirmação, de que a imaginação é libertária, está em que a imaginação se encontra num 

ponto prévio ao entendimento, e, por conseguinte, não pode ser expressa em linguagem. A 

imaginação, no entendimento de Hernry Corbin (CORBIN,1993, n.p. apud DUCH et al., 2008, 

p. 82, tradução nossa), “permite a existência de imagens e formas espirituais sem substrato, e 

que se encontra entre o sensível e o inteligível”.  

Dada a similitude do conceito de afeto e imaginação como ordenadores da sensibilidade, 

apontamos a centralidade do símbolo, não como signo artificialmente construído, mas, como o 

artifício que anuncia a transcendência de toda expressão. O símbolo permite a convergência da 

imaginação e o afeto (o imago e o pathos, percepção e sensação) devido à sua “capacidade 

humanizadora, pelo nexo que estabelece entre o aqui e o além, a transgressão respeito à 

linguagem ordinária” (DUCH, 2008, p. 147, tradução nossa). Por isso, argumenta 

posteriormente Duch, “o símbolo, igual a tudo o que é humano, é uma realidade ambígua cujo 

uso determina sua qualidade específica em cada aqui e agora” (Ibid., 2008). 

Duch (2008) ainda defende a postura de que o ser humano se constitui através do 

trabalho com o símbolo, e que o realiza com a colaboração dos sentidos corporais como uma 

forma de vincular a simbolização com a problemática do corpo, e não só da subjetividade ou 

do intelecto. Ele define o símbolo como “o artefato (físico ou mental) que faz ‘mediatamente’ 

presente o ‘imediatamente’ ausente” (ibid., p.148). A grande mediação neste processo é o corpo 

humano. Daí a importância decisiva dos sentidos corporais, que são os intérpretes natos do 

homem como “animal simbólico”.  

Continuando com a visão de Sodré sobre os afetos como estratégias do sensível, vemos 

que o afeto, similar à imaginação, é uma “estratégia de aproximação das diferenças”, que pouco 
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deve ao pensamento racionalista ou às configurações abstratas dos conceitos. A aproximação 

aqui mencionada está referida a uma relação de contato entre um “eu” e um “outro”, seja esse 

“outro” um sujeito ou um objeto. Entre o “eu” e o “outro” sempre estará se comemorando um 

gesto de comunhão que dá lugar a um acontecimento singular. Essa singularidade não é o 

individual, nem grupal, pois se trata de “um afeto isento de representação” (SODRÉ, 2006, 

p.11), que acontece numa dimensão emotiva carente de medidas quantificáveis. Sodré defende 

a ideia de que:  

 

(...) as experiências sensíveis podem orientar-se por estratégias espontâneas 

de ajustamento e contato nas situações interativas, mas salvaguardando 

sempre para o indivíduo um lugar exterior aos atos puramente linguísticos, o 

lugar singularíssimo do afeto. (SODRÉ, 2006, p.11). 

 

A partir desta formulação, compreendemos que existem lugares da experiência que não 

passam nem pela interpretação nem pela representação sígnica da realidade, mas que se 

localizam na dimensão “singularíssima do afeto”. O afeto é intraduzível a palavras ou imagens, 

no entanto, é na tentativa de colocar a potência do sensível num plano linguístico em que se dá 

o ato da criação poética.  

 

2.2.4 Afetos, misticismo e a experiência estética 

 

A experiência interior dos afetos, numa expressão de George Bataille (1973), é uma 

“experiência mística”. Dela surgem os estados de êxtase e de horror, “é uma experiência nua, 

livre de ligações, inclusive de origem” (Ibid., p.13). É por isto que é mística. A experiência 

interior não nos leva a lugar nenhum, pois não se preocupa com destinos ou consequências. 

Como vimos anteriormente, a faculdade de pensar em causalidades pertence ao entendimento 

lógico. A relação causa-efeito é uma faculdade da razão e não da emoção.  

A emoção escapa da capacidade do discurso. As palavras discursivas, por serem um 

resultado do intelecto, trabalham em função sintética (produto da tese com a antítese); enquanto 

as operações da experiência interior são sempre positivas, no sentido de que não há como negar 

uma experiência interior. Em outras palavras, não existe contradição na sensibilidade. Por isso, 

o misticismo emocional e o misticismo religioso têm estado unidos ao longo da história da 

humanidade.  
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Bataille ilustra o sentido da experiência sagrada quando encontra em Dionisio 

Areopagita22 um vínculo entre a interioridade emocional e a racionalidade: “os que pelo cesse 

íntimo de toda operação intelectual entram em união íntima com a inefável luz... não falam de 

Deus mais do que por negação” (BATAILLE, 1973, p.14). 

 É assim que acontece quando a experiência interior é aquela que revela alguma verdade, 

sem passar pelo trabalho da faculdade de dedução.  

O movimento iluminista, que defendia a razão como única forma confiável de 

conhecimento, enfrentou a autoridade da emoção religiosa. O avanço do dogmatismo 

racionalista e científico teve como efeito secundário diminuir o domínio daquilo que é alheio à 

inteligência: o da experiência interior (BATAILLE, 1973). Com a redução do misticismo das 

emoções por vias do pensamento racional, a vida humana experimentou uma ausência 

ontológica. Com a ascensão do pensamento científico, quebrou-se a confiança nas experiências 

inexplicáveis. No nascente mundo moderno se fez preciso eleger entre: ou permanecer 

obstinadamente fieis a dogmas rejeitados pela crítica, ou renunciar à forma de vida da emoção 

interior.  

O romantismo, movimento artístico literário nas últimas décadas do século XVIII, é 

resultado da exacerbação das paixões humanas. Seu surgimento se deu precisamente para se 

contrapor ao racionalismo do iluminismo. Neste movimento, a dramatização da existência 

passou a ser o único meio para alcançar aquele estado de êxtase, que anteriormente podia ser 

atingido pela entrega ao sagrado.  

Após a corrupção das faculdades místicas e com a explosão das narrativas midiáticas do 

entretenimento, constatamos que a dramatização da vida cotidiana é essencial, porque é através 

dela que conseguimos sair da monotonia cotidiana de nós mesmos. Sem ela, continua 

argumentando Bataille (1973, p.19), “viveríamos isolados e esmagados pela vida privada”. É 

por causa da dramatização da vida que atingimos “a ruptura – na angústia – que nos deixa no 

limite das lágrimas: então perdemo-nos, esquecemo-nos de nós mesmos e nos comunicamos 

com um ‘além’ inapreensível” (Ibid., p.20).  

Quando somos espectadores, assinamos um contrato implícito com o relato dramático. 

Neste contrato nos comprometemos à “despossessão” de nós mesmos para habitar no êxtase 

dos personagens do drama mediante a capacidade de nos projetarmos e de nos identificarmos 

com aquilo que está no palco, na tela ou nos jornais. A teoria da projeção e identificação, aponta 

                                                 
22 Os nomes divinos, I 5. 
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Morin (1997), tenta explicar a capacidade que tem as pessoas de internalizar fatores exteriores 

a si através de uma participação afetiva, passiva ou não. 

 

Esta internalização ocorre através da interação com símbolos exteriores ao 

homem que fazem parte do seu cotidiano. O reconhecimento destes símbolos, 

processados pela experiência de vida do indivíduo, seus anseios, valores e o 

ambiente onde se encontra produz o nível e o tipo de participação afetiva que 

o indivíduo terá em relação àquele fato” (MORIN, 1997, n.p apud KUHN; 

MOREIRA, 2014, p. 2). 

 

Embora a teoria da projeção e identificação trabalhada por Morin esteja originalmente 

encaminhada à experiência cinematográfica, ela se apresenta tão potente e versátil que a sua 

aplicação em outras narrativas midiáticas a faz um modelo apto para pensar a maneira como a 

subjetividade é impregnada por outridades imaginárias.  

O que Bataille identifica no misticismo da experiência interior, Morin o identifica na 

criação dramática romanesca, na qual o escritor é agente de um fenômeno meio-mediúnico de 

onde nasce um “sistema ectoplasmático projetado e objetivado pelo romancista em um universo 

imaginário” (MORIN, 2002, p.78).  

Uma vez possuído o leitor (espectador) pela vida do universo imaginário, ele se 

desdobra sobre os personagens, fazendo uma transferência psíquica que lhe permite 

“participação estética”. O que Morim entende por estética não é uma atribuição às qualidades 

próprias da obra de arte, mas “um tipo de relação humana muito mais ampla e fundamental”. O 

que argumenta Morin (2002) é que a relação mística entre o homem e o além, entre o homem e 

os deuses, feita por meio de um feiticeiro e de um culto, na modernidade passou a ser feita pelas 

mãos do escritor (feiticeiro moderno) e do prazer estético (experiência cultural moderna).  

Após a queda dos mitos, ergue-se a era do espetáculo. A fruição estética vem a substituir 

o gozo espiritual. Citando diretamente a Morin, “a cultura de massas (nascente no século XIX 

e explosiva no século XX) é, sem dúvida, a primeira cultura da história mundial a ser 

plenamente estética” (MORIN, 2002, p.79). O rito do sagrado, na cultura de massas, passa a 

ser o rito pelo profano. Neste sistema de troca do rito pelo profano aumenta a relevância da 

fruição estética, em contraposição ao gozo místico:  

  

Na relação estética, ao contrário, pode parecer que a vida esteja colocada entre 

parêntese. Mas mesmo que só haja colocação entre parêntese, esta, apenas 

porque procura evasão ou divertimento, pode desempenhar um papel 

consolador ou regulador na vida, seja orientando as pressões interiores em 

direção às vias de escapamento imaginárias, seja permitindo as 

semissatisfações psíquicas, análogas, em certo sentido, à satisfação onanista, 

na qual o amor é feito com fantasmas; assim, por exemplo, as inumeráveis 



51 

 

 

 

agressões cinematográficas podem aliviar em parte as necessidades agressivas 

impossibilitadas de serem satisfeitas na vida (MORIN, 2002, p.81). 

 

2.2.5 Os afetos alheios 

 

A importância das mídias na administração da vida psíquica das sociedades 

contemporâneas está em que elas passam a ser parte dos mecanismos do sentir da sociedade; 

fortalece-se a ligação dada entre desenvolvimento tecnológico (de imagens audiovisuais 

eletrônicas e digitais) e as estratégias do sensível.  

Lembramos que uma das mudanças ocorridas desde o surgimento dos meios de 

comunicação de massa, segundo a tese de Mário Perniola (1993), é a ideia de que o que cada 

um de nós sente não é mais uma experiência autêntica ou inédita; mas, neste momento 

tecnológico, é o recalque de algo que já foi sentido e é apresentado a nós como experiência 

codificada.  

 

Parece que é justamente no plano do sentir que a nossa época exerceu o seu 

poder. Talvez por isso ela possa ser definida como uma época estética: não 

por ter uma relação privilegiada e direta com as artes, mas essencialmente 

porque o seu campo estratégico não é o cognitivo nem o prático, mas o do 

sentir, o da aisthesis (PERNIOLA, 1993, p.11). 

 

Neste estágio de emoções midiatizadas, fomos dispensados, como assevera Perniola 

(1993, p.13), da “fadiga, do esforço, da responsabilidade, da atenção, da escolha, da aplicação, 

(...) do enorme dispêndio de energia consumida no sentir”.  

De forma semelhante, é desnecessário o enorme “esbanjamento” de objetos, de pessoas 

e de acontecimentos passados para serem sentidos (PERNIOLA, 1993). O sentir, como 

dimensão subjetiva do ser, ganha hoje em dimensão social enquanto perde em singularidade. 

Nossa época tem sido intensa na tentativa de homogeneizar o sentir. “O sentir adquiriu uma 

dimensão anônima, impessoal, socializada que exige ser recalcada” (Ibid., p.13). 

A tese de Perniola está fundamentada em três grandes eixos:  

a) Com a transformação da ideologia em “sensologia”, a era da socialização dos 

pensamentos e da ideologia, é substituída pela socialização das sensações. De fato, são 

coletivizadas sensações não pelo potencial de influência discursiva das ideias 

dominantes sobre mentes mais susceptíveis, mas pelo poder que as sensações têm de 

contágio viral.  
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b) A transformação da burocracia em “mediacracia” representa não só a isenção do 

homem do agir (como acontece na burocracia, cuja função é possuir as chaves do agir 

cotidiano), mas o homem passa a ser isento também da função de sentir por si próprio. 

A essência da mediacracia é a “antecipação do sentir, que transforma precisamente o 

sentido no já sentido” (PERNIOLA, 1993, p.16).  

Aqui os meios de comunicação têm a importante responsabilidade de difusão do sentido, 

“transferindo o domínio da sensibilidade e da afetividade para instrumentos e dispositivos 

impessoais” (Ibid., p.17); c) Com a ideia de uma virada do narcisismo para o especularismo, 

podemos nos livrar dos clichês do narcisismo e exibicionismo que dominam as análises das 

redes sociais. De uma forma mais inquietante, ele sustenta que: 

 

Não só a imagem de nós próprios não nos pertence completamente, mas até o 

modo como sentimos nos parece de certo modo estranho e, por assim dizer, 

prefixado. Se, para o narcisista o mundo é um espelho em que ele olha a si 

próprio, a experiência do já sentido parece ligada ao fato de se tornar o espelho 

em que o mundo se olha. Por isso, talvez seja menos oportuno falar de 

narcisismo do que de um especularismo que reflete experiências prefiguradas 

(PERNIOLA, 1993, p.19). 

 

O singular da sujeição contemporânea do ‘já sentido’ é que ela é voluntária. Não existe 

uma obrigação ditatorial de se entregar à mediacracia das redes sociais digitais. A causa para 

esta entrega não está nas ditas sociedades disciplinares e de controle do passado 

(SANTAELLA, 2012). As redes sociais estão regidas pela auto-organização, a autodisciplina e 

o autocontrole. Uma das tantas consequências da participação ativa dos usuários na construção 

e funcionamento das redes sociais é que elas obtiveram o poder de fazer circular afetos em 

escala planetária. “Nas redes sociais, quem fala são as afecções, as afetividades, as emoções, a 

superfície à flor da pele dos sentimentos” (SANTAELLA, 2012, n.p.). 

 

2.2.6 Teoria dos afetos em Espinosa 

 

Para continuar com um percurso que nos auxilie a compreender a relação entre a 

inteligibilidade de um acontecimento midiático e a afecção da consciência dos sujeitos, nos 

dirigimos ao legado filosófico de Baruch de Espinosa. Encontramos no prefácio do Tratado de 

Ética (1677), que as paixões são uma característica inerente aos humanos. Elas são dadas pela 

maneira como o mundo e os outros nos afetam, e, a partir delas, entendemos o mundo, a nós 

mesmos e aos outros. O referido autor critica o fato de o estudo das paixões humanas ter se 
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guiado pela ideia de que a conduta humana não faz parte das leis que são comuns à Natureza, 

como se o comportamento humano fosse “um império dentro do império da Natureza” 

(ESPINOSA, 1966, n.p. apud CHAUÍ, 1995, p.91), com algum tipo inconsistente de relação 

com o resto da Natureza. Nas palavras de Espinosa: 

 

(...) foram muitos os eminentes pensadores que escreveram sobre a reta 

conduta e que deram aos mortais conselhos cheios de prudência, [mas], quanto 

a determinar a natureza das forças das Paixões e o que pode a alma, por seu 

lado, para as governar, ninguém que eu saiba ainda o fez (ESPINOSA, 1966, 

n.p.  apud CHAUÍ, 1995, p.91). 

 

No discernir de Espinosa, as paixões estão submetidas às mesmas leis que comandam o 

resto da Natureza, e, portanto, não é prudente atribuir a elas vícios que não existam dentro da 

Natureza. As paixões (o ódio, a cólera, a inveja), para serem estudadas, devem receber o mesmo 

tratamento que os outros fenômenos da Natureza. Espinosa considerou estudar as ações e 

apetites humanos, como se fossem linhas, superfícies e sólidos.  

Se olharmos a definição de afeto em Espinosa, esta aparece da seguinte maneira na 

terceira parte do livro “Ética demostrada em ordem geométrica”: 

 

Por Afeto entendo as afecções do Corpo que aumentam ou diminuem, ajudam 

ou limitam, a potência de agir deste Corpo e ao mesmo tempo as ideias destas 

afecções. Portanto, se podemos ser causa adequada de uma destas afecções, 

entendo por este Afeto uma ação; caso contrário, uma paixão (ESPINOSA, 

s.d, p.38, grifo do autor). 

 

A diferença que Espinosa faz entre causa adequada e causa inadequada está no grau de 

percepção do efeito da causa. A causa adequada de uma afecção é aquela em que o efeito é 

percebido claramente, enquanto que, na causa inadequada de uma afecção, o efeito não pode 

ser entendido somente pela causa, havendo algo além na causa que não esteja expresso no 

efeito.  

As paixões, ou causas inadequadas, são ações cujas causas não são percebidas, pois as 

paixões não acontecem fora de nós, e, portanto, não se prestam a serem analisadas pelos seus 

efeitos. As paixões são um redemoinho interior de emoções que escapam à linguagem. Por 

outro lado, se a causa do afeto pode ser analisada como efeito, é porque foi transformada em 

linguagem. O afeto, quando ‘adequado’, é passível de articular pensamentos, visto que é 

potencialmente exprimível em algum tipo de linguagem, e, por conseguinte, capaz de realizar 

intervenção no mundo. Resumindo, podemos defender que todo afeto adequado é pensamento, 

que é ao mesmo tempo ação em potência.  
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Marilena Chauí (2016) comenta como os afetos podem aumentar ou diminuir a 

capacidade de viver. Eles podem causar em nós a sensação de medo ou de liberdade. Mas há 

uma decisão prévia que define se nos deixamos dominar pelos afetos, ou se nos tornamos 

capazes de exercer controle sobre eles. A diferença entre se submeter às vontades das paixões 

e ser ciente da influência que os sentimentos tem sobre nós é o que define o grau de passividade 

ou atividade com que reagimos ante o mundo. Essa decisão é fundamentalmente ética.  

 

Se tudo o que se passa em mim é produzido pela maneira como o que está fora 

age sobre mim, eu sou passiva e todos os meus sentimentos são apenas paixões 

[causas inadequadas]: o amor, a esperança, o ciúme, a misericórdia, a honra, 

a glória, etc. O que eu sinto é pura e simplesmente uma reação passiva ao que 

vem de fora. Ao contrário, se eu tenho força interior para saber que eu posso 

ser a causa dos meus sentimentos e, que se sinto raiva de você, não é por sua 

causa, mas por aquilo que eu sinto com relação ao que eu penso a seu respeito, 

então me vejo como a causa da raiva que sinto por você, em função do modo 

como eu penso em você ou percebo você [causa adequada]. A partir do 

momento em que eu sou capaz de me reconhecer como causa dos meus 

sentimentos, eu sou ativa e descubro que não tenho de responsabilizar os 

outros por aquilo que passa em mim. Se eu for passiva, nunca serei livre; tudo 

o que eu fizer será determinado pelo que os outros exigem de mim; e, mesmo 

que eles não façam nenhuma exigência, eu sinto como uma exigência. Então, 

só obedeço ao que eu imagino que seja o desejo do outro. Ao contrário, se é o 

meu desejo que determina o que eu vou fazer e como vou fazer, eu sou livre 

(CHAUÍ, 2016, p.14). 

 

A argumentação de Chauí, acima exposta, condensa de forma clara vários postulados 

da filosofia ética de Espinosa. A autora consegue estabelecer vínculos entre o sentir, o pensar e 

agir humano para enfatizar a importância da consciência afetiva. Consciência afetiva é, neste 

contexto, a capacidade de entender a causa e o efeito das afeções através das quais conhecemos 

o mundo, para agir de acordo com os juízos resultantes de um pensamento crítico e autônomo.  

Se pensarmos nas implicações políticas de viver em uma sociedade midiatizada, 

poderemos perceber que estamos impelidos a acionar, dia a dia, e de forma mais acelerada, esta 

consciência afetiva, por conta do consumo incessante de narrativas midiáticas. Isto quer dizer 

que ao estar mais conectados, é exigido de nós uma resposta afetiva mais rápida.  

Cada época determina diferentes tipos de regimes de consumo de informações. Por 

exemplo, antigamente se tinha a impressão de que, em relação à mídia, a ação política era 

reprimida principalmente pelo fato de que as pessoas não tinham acesso suficiente às 

informações ou aos meios de comunicar e expressar suas próprias visões (HARDT; NEGRI, 

2014). No entanto, o problema do atual projeto de subjetivação não está na falta de acesso a 

informações, mas no excesso destas e dos dispositivos de expressão. Gilles Deleuze (1992) 

explica que:  
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O problema não é mais fazer com que as pessoas se exprimam, mas arranjar-

lhes vacúolos de solidão e de silêncio a partir dos quais elas teriam, enfim, 

algo a dizer. As forças repressivas não impedem as pessoas de se exprimir, ao 

contrário, elas as forçam a se exprimir. Suavidade de não ter nada a dizer, 

direito de não ter nada a dizer; pois é a condição para que se forme algo raro 

ou rarefeito, que merecesse um pouco ser dito (Ibid., p.162). 

 

Há inúmeros exemplos que comprovam que a circulação de imagens de violência tem a 

potência afetiva de transformar o curso da história social e política mundial. A política, na 

concepção de Safatle (2015), além de ser uma esfera de controle da circulação de bens e de 

riquezas, é complementarmente um sistema de “circulação de afetos”. Se questionarmos o 

dogma ocidental que recorrentemente separa o pensar do sentir, poderemos considerar que a 

política é um campo da organização social que age tanto por sua capacidade afetiva quanto por 

sua racionalidade argumentativa. Já foi demostrado que há maior ação após uma poderosa 

afecção do que após a exposição de um argumento bem formulado (SAFATLE, 2015). 

Para Baruch de Espinosa,23 o pensamento racional é uma espécie de tradução 

apresentada em forma de argumentos compreensíveis pelo próprio indivíduo e pelos outros 

daquilo que, num primeiro momento, tinha passado pelos afetos. Não obstante, o pensamento 

racional somente seria possível porque os afetos já tinham determinado soberanamente sobre o 

indivíduo tais argumentos. A formula da tradução tem como componente principal duas 

sensações: forças negativas, como a tristeza e o medo, cujo efeito em nós é a contenção da nossa 

capacidade de agir; e forças vitais, como a alegria, que aumenta a nossa capacidade de agir. 

Esta condição, de ser afetado pelo mundo, acontece unicamente no nosso corpo biológico. Nele 

está contida uma arquitetura psíquica que é invisível aos olhos da razão. De igual maneira, 

aquilo que chamamos de consciência é nada mais do que uma camada superficial extremamente 

frágil da nossa psique. Ou seja, nós somos produto de forças que estão muito além daquilo que 

reconhecemos na nossa consciência.  

A mudança radical da teoria dos afetos é atribuir à Razão o trabalho de encontrar uma 

fórmula coerente que justifique as nossas afeções. A razão consciente se coloca a serviço da 

elaboração de justificativas para dar um sentido àquilo que sentimos. O jogo de procurar 

constantemente razões lógicas para justificar as invisíveis afeções é o mesmo jogo pelo qual 

formamos juízos éticos e estéticos sobre as coisas. Este jogo consiste em ponderar equivalências 

                                                 
23 Com base na seguinte palestra: A DINÂMICA dos Afetos. Clovis de Barros Filho. 37 minutos. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=3BPJeOSKZFo>. Acesso em: 10 ago. 2016. 
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entre a forma através da qual o mundo exterior nos afeta e a forma como respondemos às 

afeções do mundo.  

Na teoria dos afetos é impossível entender o pensamento sem entender os sentimentos. 

Esse é o princípio da psicanálise, o de revelar a intrincada relação dada entre o comportamento 

humano, a estrutura biológica e a consciência. Contrário ao proposto pelo pensamento 

cartesiano e platónico, para uma abordagem afetiva não existe separação entre o corpo e a 

mente. A consciência não é mais a figura soberana, como foi argumentado no iluminismo; mas 

a consciência é o produto de um ‘turbilhão’ de forças vitais corporais e emocionais.  

Para Espinosa24, a vida significa um conjunto de relações dadas entre um corpo que tem 

a capacidade de ser afetado e o mundo, que é um conjunto de corpos vivos e não vivos. Por esta 

definição entendemos que a vida acontece sempre num mundo preenchido por outros seres 

vivos e não vivos em interação. A partir desta premissa podemos pensar que um corpo vive na 

exata qualidade na qual se relaciona com outros corpos, e vive com a exata intensidade com 

que se relaciona com o mundo. 

Agora, para entender a noção de afeto, consideramos oportuno esclarecer o sentido da 

palavra relação: estar em relação significa, essencialmente, ser afetado pelo mundo, e esta 

afecção sempre transformará o ser, enquanto o ser igualmente transformará o mundo. Colocado 

de outra maneira, ao viver estamos ininterruptamente nos relacionando-transformando, 

enquanto transformamos o mundo com o qual nos relacionamos. Cada afecção, igual a cada 

relação que temos com o mundo, se caracteriza pela sua extrema singularidade. Isto quer dizer 

que, seguindo o pensamento de Heráclito, o mundo com o qual nos relacionamos está em 

permanente mutação porque nós o transformamos, e nós estamos sempre em transformação, 

posto que o mundo nos transforma. Por isto, cada afecção é singular e irrepetível.  

Dado este inexorável estado de transformação do mundo e de transformação de nós 

mesmos, evitamos trazer à consciência as mudanças do mundo que intuitivamente 

consideramos irrelevantes. Imaginemos, quanto do mundo nos afeta sem que tais afeções se 

apresentem à nossa consciência em forma de um pensamento articulado? Com certeza, aquilo 

que emerge a nossa consciência é uma fração mínima do ‘estoque’ de afeções acumuladas por 

cada instante vivido. Daí que, somente um acontecimento profundamente transformador seja 

capaz de afetar a nossa consciência, a nossa capacidade de interpretar e agir conscientemente 

sobre o mundo.  

                                                 
24 Ibid. 



57 

 

 

 

Os afetos são a ponte que conecta a objetividade concreta do mundo à subjetividade 

interpretativa do indivíduo. Os afetos são a tradução dos efeitos do encontro físico e ininterrupto 

com o mundo em sensações, ideias e ações, e tal tradução é, em termos de Espinosa, a 

transformação da nossa energia vital. Daí, a canônica afirmação de Espinosa, “[o] corpo 

humano pode ser afetado de muitas maneiras, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou 

diminuída, enquanto outras tantas não tornam sua potência de agir nem maior nem menor”. 

(ESPINOSA, 2008 apud ROCHA, 2010, p.200). 

Se, para Espinosa, a alegria é a principal manifestação do aumento da potência de agir, 

e como agir é o princípio de toda ação de resistência, a alegria é um sentimento fundamental 

em qualquer processo de resistência, incluindo a resistência das lutas sociais. Sem alegria seria 

impossível uma resistência transformadora. Sem afetos positivos que aumentem a potência de 

agir dos sujeitos, não haverá potência que faça os corpos biológicos agir contra aquilo que possa 

ameaçar a integridade dos sujeitos.  

O corpo que age numa determinada direção, apesar dos riscos que tal investida pode 

implicar na sua integridade, é um corpo que está além do corpo biológico. É um corpo político 

movimentado por forças superiores às estritamente funcionais. A alegria, afeto motor da 

transformação do mundo, se opõe ao medo, afeto instintivo da auto-conservação. Não há poder 

que se fundamente exclusivamente no medo. Há sempre uma positividade presente nas 

estruturas de poder, que lhe dão força e duração. “Poder é, sempre e também, uma questão de 

promessas de êxtase e de superação de limites” (SAFATLE, 2015, p.24).  

Metis e sper, medo e esperança se complementam em uma relação pendular, com a qual 

damos sentido ao tempo da espera, à temporalidade expectante. O medo e a esperança são afetos 

que colocam o corpo num regime temporal que ordena as proximidades e as distâncias. Talvez, 

por isso, a medida que o corpo biológico aumenta a intensidade de suas relações com o mundo, 

o corpo político fica mais susceptível ao medo e à esperança do porvir.  

 

2.2.7 Medo e desamparo 

 

Talvez precisemos partir da contratação de que sociedades são, em seu nível 

mais fundamental, circuitos de afetos. Enquanto sistema de reprodução 

material de formas hegemônicas de vida, sociedades dotam tais formas de 

forças de adesão ao produzir continuamente afetos que nos fazem assumir 

certas possibilidades de vida a despeito de outras. Devemos ter sempre em 

mente que formas de vida determinadas se fundamentam em afetos 

específicos, ou seja, elas precisam de tais afetos para continuar a se repetir, a 

impor seus modos de ordenamento definido, com isso, o campo dos possíveis. 

Há uma adesão social construída através das afeções. Nesse sentido, quando 

sociedades se transformam, abrindo-se à produção de formas de vida 
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singulares de vida, os afetos começam a circular de outra forma, a agenciar-

se de maneira a produzir outros objetos e efeitos (SAFATLE, 2015, p.17). 

 

Encontramos ao menos desde Hobbes uma articulação enunciada pela filosofia política 

moderna em relação à importância dos afetos na vida política. E partimos desde a sua afirmação 

canônica: “de todas as paixões, a que menos faz os homens tender a violar as leis é o medo. 

Mais: excetuando algumas naturezas generosas, é a única coisa que leva os homens a respeitá-

la” (SAFATLE, 2015, p.18). 

Partir da premissa hobbesiana nos obriga a colocar o medo como afeto sempre latente 

na vida social. O indivíduo trata, quase sempre de maneira silenciosa, de defender a sua 

privacidade e integridade, ao mesmo tempo que procura fundar vínculos sociais. A defesa da 

integridade individual não significa apenas a conservação da vida como o último recurso pelo 

qual pode exercer algum tipo de poder. ‘Integridade’ significa para Safatle (2015) também a 

soma dos predicados que possuo e que determinam minha individualidade, os predicados dos 

quais sou proprietário. 

Desde esta premissa, podemos começar por nos perguntar sobre a forma através da qual 

se produz a transformação do medo contínuo da morte violenta, da despossessão de bens, da 

invasão da privacidade, do desrespeito à integridade dos predicados individuais em motor de 

coesão social? Como diz Pierre Dardot (apud SAFATLE, 2015, p.19) o homem moderno é 

definido pela procura de seu interesse, pela satisfação de seu amor-próprio e pelas motivações 

passionais que lhe fazem agir.  

Quais os afetos que fazem deste indivíduo moderno, que procura a auto complacência, 

se entregar a um fim coletivo, e, em algumas ocasiões, colocando em risco a sua própria 

integridade? Em que momento transpõe-se o desejo próprio no desejo do outro? Percebemos 

um jogo de identificações afetivas do qual o indivíduo moderno participa.  De onde vem a fonte 

que dá tanta força ao desejo de realizar o desejo dos outros?  

Desejar, numa escala coletiva, implica pensar em uma espécie de pedagogia para o 

desejo. Isto é, um sistema de diretrizes convencionais que guiem os indivíduos a um sentir 

comum, mediante a instrução de comportamentos ordenados, para serem aplicados na vida 

cotidiana. Aprender a desejar significa aprender a modelar nossas expectativas de vida, dando 

parâmetros tangíveis para o ‘positivo’ e ‘negativo’ da nossa existência. Do mesmo modo em 

que aprendemos a desejar o desejo dos outros, paralelamente aprendemos a não-desejar ao não-

desejo dos outros, que se traduz como a rejeição à carência e ao desamparo.  

A perspectiva freudiana tem a virtude de reconhecer o desamparo como afeto que 

expressa coordenadas sócio-históricas bastante precisas que dizem sobre o desejo de alienação 
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social (Safatle, 2015). O desamparo é, em virtude do citado, a afirmação de uma angústia 

proveniente das carências humanas estruturais e sociais. Ou seja, o desamparo “não é algo 

contra o qual se luta, mas algo que se afirma” (SAFATLE, 2015, p.21).  

Somos seres que possuímos carências estruturais desde o nascimento. A espécie 

humana, em especial, se caracteriza por demandar cuidados em excesso. Somos os mamíferos 

que mais tempo demoramos em desenvolver competências de sobrevivência e autossuficiência. 

E ainda, sobreviver na complexidade das sociedades modernas exige um aperfeiçoamento dos 

indivíduos muito mais elaborado, aumentando a sensação de incompletude, e, portanto, do risco 

do desamparo.  

O desamparo é a afirmação de uma insuficiência que precisa ser resolvida pelos outros. 

Foi pelo afeto do desamparo que a humanidade inventou a religião, a ciência, as artes e os 

estados com políticas públicas e instituições de proteção social. O desamparo afeta a ordem 

política, pois obriga a se envolver com os outros. Na troca com o outro, que também afirma seu 

desamparo, podem se formar laços sociais para construir um destino coletivo. 

A consideração de uma afecção de caráter social pressupõe pensar a sociedade como 

um corpo. Não há política sem corpo, dizem, cada um à sua maneira, Rousseau, Hobbes, 

Espinosa, Foucault e Freud. Por exemplo:  

 

A lição política de Freud consiste em dizer que há uma espécie de 

aprisionamento do desamparo na lógica neurótica das narrativas de 

reparações, esperadas por aqueles contra os quais me bato, narrativas de 

demandas de cuidado, ou se quisermos utilizar uma palavra que tende a 

submeter o campo do político, de care. Retirar o desamparo dessa prisão é a 

primeira condição para nossa emancipação (SAFATLE, 2015, p.21-22). 

 

A partir da ideia de que o desamparo é um afeto que envolve múltiplas subjetividades 

em comunhão, podemos pensar uma análise das imagens midiáticas produzidas por 

coletividades. A manifestação estética da imagem é consequência de demandas e frustrações 

presentes em determinados setores do tecido social, e cuja função é ensinar certo tipo de desejo 

coletivo. Por exemplo, quando assistimos situações aberrantes nos meios de comunicação 

informativos, em imagens carregadas de violência, não estamos simplesmente observando 

indivíduos atomizados em situação de uma disputa solitária. Toda cena de violência televisada 

é uma cena de violência social. Os conflitos sociais dizem mais coisas sobre a negligência de 

um entorno (família, comunidade, saúde pública, democracia, etc.), ao que uma simples disputa 

de desejos contidos nos indivíduos.  

É do senso comum entender os fenômenos sociais como atípicas singularidades que 

irrompem na estável continuidade do tecido social. Aprendemos a desejar e a não desejar certos 
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fenômenos sociais em detrimento de outros. É pelo aprendido no programa pedagógico do 

desejo que os sujeitos reconhecem padrões de oportunidades para a afetação. Por isso, é cara a 

noção da palavra sujeito, que podemos vincular com as sujeições que o sujeito experimenta. 

Sob o prisma das sujeições, contempla-se a realidade do sujeito sendo um produto de fatores 

exteriores que o conduzem a agir, a desejar e ser afetado de determinada forma.  

O desejo, visto como afeto compartilhado, implica fazer parte de uma rede simbólica, 

que está em permanente atualização. Num contexto neoliberal, por exemplo, é cultivado um 

programa pedagógico do desejo centrado no ‘eu’, corroendo à sua maneira os laços sociais. 

Neste contexto, as imagens midiáticas exploram o pavor que temos de nossa finitude, 

enfatizando que pode ser resolvida a sensação de desamparo na aquisição de produtos e serviços 

para consumo individual. E no outro extremo da balança, a responsabilidade pelo bem-estar do 

sujeito recai unicamente nos ombros do próprio sujeito, ignorando qualquer responsabilidade 

social para com o cidadão. Nesta lógica, a pobreza e a miséria são proporcionais à falta de 

esforço do sujeito.  

A pedagogia do desejo é uma pedagogia que ensina a pensar numa ordem de causa-

efeito específica. Esta causalidade é explicada dia a dia por ficções narrativas da publicidade, 

das notícias e dos melodramas, com o fim de nos instruir sobre as coisas que devemos esperar 

pacientemente da vida e o que devemos conseguir pelo esforço próprio. Para uma sociedade 

que negligencia as políticas públicas e a segurança social, há uma narrativa institucional que 

culpa ao sujeito pelos seus fracassos.  

Para uma sociedade individualista, uma mãe que não consegue cuidar dos seus filhos, é 

uma mãe louca ou má.  A sociedade ignorará que ela precisa de uma rede imensa de recursos 

económicos e humanos para sustentar um filho. A concentração da culpa sobre a mãe é 

equivalente à sensação de desamparo proporcionado pela sociedade. Pensado dessa forma, os 

fenômenos sociais se tornam acontecimentos históricos pela sua formulação dentro de um 

programa pedagógico que modela os desejos e os não-desejos.   

A busca humana pela autonomia, e pelo controle das condições do desamparo, se faz 

com angústia, mas tal angústia também tem o potencial de criar laços na direção do outro, de 

uma comunidade unida pelos elos do medo e da esperança. Como afirma Maria Laurinda Souza: 

 

As reações coletivas que se têm constituído como forma de protesto e de 

solidariedade às vítimas da violência e a implantação de instâncias que coíbam 

o uso dos dispositivos institucionais legítimos são um resgate possível dos 

laços sociais e da justiça; uma tentativa de lidar com o desamparo e recriar o 

poder de ação e de discurso dos homens comuns. Para que elas sejam possíveis 
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é necessária uma outra ultrapassagem: a da posição narcísica e dos efeitos 

nefastos do individualismo (SOUZA, 2005, p.81). 

 

A experiência trágica do desamparo encontra, nas sociedades modernas massificadas, 

uma possibilidade de conciliação pela própria identificação dos indivíduos entre si, e pela 

sujeição voluntária às determinações de uma figura de liderança, de uma causa ou uma 

ideologia. No entanto, o risco de abandonar as peculiaridades de cada um, a favor de um desejo 

massivo, é deixar-se sugestionar até o extremo por ela e perder a crítica. Nos detemos frente ao 

risco de viver no amparo da maioria, pois, na segurança alienante da massa, trocamos o livre 

arbitro pelos laços sociais que dão sentido à existência. E neste extremo, em que o sujeito 

depende emocionalmente do movimento de uma maioria, também surge a violência. 

 

Durkheim (1987), em seu estudo sobre o suicídio, também assinalou que 

quanto mais debilitados forem os grupos aos quais o indivíduo pertence, 

menos dependerá deles e, consequentemente, dependendo mais de si mesmo, 

não reconhecerá qualquer outra regra de comportamento que não seja baseada 

em seus interesses particulares. Por outro lado, quando o grupo está coeso, os 

aspectos agressivos são dissociados e projetados na ‘estrangeiridade’ dos 

grupos (SOUZA, 2005, p.52). 

 

2.2.8 Imagens e afetos 

 

A forma com que as imagens afetam aos homens é uma característica que nos distingue 

dos outros animais. Coincidimos com Rose de Melo Rocha (2010) quando faz releitura de 

Espinosa para argumentar que a intensidade afetiva que o homem sente ao se encontrar frente 

a um animal ou um alimento tem um efeito similar ao encontro com a representação do animal 

ou do alimento. Dando um passo além desta proposição, a autora propõe que os homens “somos 

capazes de desejar com fervor imagens de coisas e obviamente imagens de nós mesmos” 

(ROCHA, 2010, p.202). O poder da imagem está em que o desejo que ela produz é capaz de 

nos paralisar pelo seu efeito passional, diminuindo a capacidade de agir.  

Se situarmos o consumo de imagens de violência midiática como eixo da nossa reflexão, 

vinculamos o efeito da espetacularização sensacionalista destas imagens com um conjunto pré-

estabelecido de emoções que “oscilam entre o pânico anestésico e o gozo catártico, 

(alimentando) o ciclo de violência, ao invés de rompê-lo” (ROCHA, 2010, p.200).  

Laymert Garcia dos Santos (2011) relata os efeitos que as tecnologias da imagem 

provocam nas guerras, e o que a guerra tem provocado nas imagens midiáticas:  

 

a primeira lição que os militares tiraram da guerra televisionada [no Vietnã] 

diz respeito à própria duração do conflito. O secretário de Estado Dean Rusk 
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a explicita de modo cristalino ao afirmar: ‘Precisamos pensar muito numa 

questão: um conflito armado pode durar muito tempo se os seus piores 

aspectos são mostrados pela televisão? Talvez devesse haver algum tipo de 

censura’. Começa por tanto a ser formulado o seguinte axioma: guerra 

televisionada é guerra perdida” (SANTOS, 2011, p.158). 

 

Se tivermos a intenção de estudar a imagem desde a função de registro histórico de 

eventos históricos de violência, aquilo que importará a longo prazo não será a barbárie ou a 

destruição causada, pois somente as vítimas diretas do conflito serão as que sofrerão as 

consequências da violência. A importância de uma imagem de violência é o impacto que 

causará no futuro receptor, isto é, as afeções que a corporeidade experimentará em outro tempo 

e outro espaço. Desta forma, a imagem de violência registrada hoje tem potência afetiva 

suficiente para transformar sensibilidades futuras.  

Complementando a noção emotiva da imagem, Baudrillard nos adverte que, 

habitualmente, no nosso universo midiático, “a imagem está aí no lugar do acontecimento. O 

substitui, e o consumo da imagem esgota ao acontecimento por delegação.” (BAUDRILLARD, 

2004, p. 24, tradução nossa) Essa visibilidade da substituição é a estratégia com que se esvazia 

o acontecimento, quer dizer, “a busca da ausência da informação por todos os meios”  

 

No final, em tanto que acontecimento puro, este acontecimento desapareceu. Seu 

destino é desaparecer em um enorme trabalho político e ideológico de mistificação, que 

de fato é um trabalho de luto. É preciso apaga-lo. É preciso que todas as consequências 

sejam apagadas pelo discurso. É preciso voltar ao curso normal das coisas 

(BAUDRILLARD, 2004, p.26, tradução nossa). 

 

Poderíamos, então, dizer que em certa medida o campo político é irracional? Se 

repararmos no percurso deste texto, a irracionalidade não é necessariamente uma marca da falta 

de uma força organizadora ou de um sistema que tende infinitamente ao caos. Mas a 

irracionalidade pode ser assumida como um processo que corresponde a outras ordens de 

causalidade que estão por fora do pensamento linear da argumentação e da dedução. 

A ordenação do mundo político, arriscamos dizer, é o resultado do projeto de uma 

coletividade de representantes e representados que sintetiza as contradições dadas entre o 

contato do perceptível e do sensível (realidade midiática), com o ideal de nação (Constituição 

Nacional). Atribuir, portanto, um caráter radicalmente racionalista à atividade política 

significaria desconsiderar as afecções coletivas como elemento fundante do pensamento 

coletivo.  
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2.2.9 Regimes estéticos 

 

Pensar nos afetos é pertinente na medida em que nos aproxima dos mecanismos nos 

quais estes se integram nos processos de recepção de imagens. A dimensão afetiva do consumo 

de narrativas jornalísticas, por exemplo, serve como ponto de encontro entre juízos estéticos e 

éticos. O cruzamento entre ética e estética pode ser pensado desde o conceito de regime de 

visualidades, que é descrito por Daniel Portugal (2010) como o conjunto de regras sociais que 

estruturam nosso modo de ver e as formas de interpretarmos as representações visuais: 

 

Importante notar que tais “regras”, de caráter mais propriamente estético, se 

imbricarão ainda com as circulações de significados e com as dinâmicas dos 

afetos, de modo que as relações que se estabelecem entre homens e imagens 

são orientadas por uma infinidade de padrões sócio-culturais (PORTUGAL, 

2010, p.15). 

 

Visto sob o prisma do cruzamento estético-ético defendemos que a ação de olhar é um 

ato construído socialmente, ele é cultural, em resumo, o olhar é artificial. A origem da paixão 

pelas imagens, na explicação de Rose de Melo Rocha (2010), “é um fato de crença, mais do 

que um imperativo da razão”. Os sistemas de crença visual se transformam junto com as 

sociedades, gerenciando o ocultamento e a revelação de fatos inapreensíveis noutras 

circunstâncias culturais. A crença, cujo caráter apela permanentemente à intuição do místico e 

do interior, é ambígua e ambivalente, no entanto “engendra com perenidade lapidar, sistemas 

de poder que, curiosamente, pretendem-se da mais radical objetividade.” (ROCHA, 2010, 

p.200)  

O conceito de estética, conforme Lucia Santaella (2007) pertence à modernidade 

europeia. O criador da palavra estética foi A. Baumgarten, quem difundiu o termo com a 

publicação do livro Aesthetica, na primeira metade do século XVIII. Ele partiu do termo grego 

aisthesis, que quer dizer, antes de tudo, “sentir” (SANTAELLA, 2007, p.254).  Conforme 

lembra Sodré (2006) a definição feita por Baumgarten é entendida como “ciência do modo 

sensível de conhecimento de um objeto” (2006, p.45). Mediante o estudo estético das imagens, 

compreendemos os mecanismos com os quais representações da mídia se integram aos circuitos 

afetivos da cultura visual das sociedades contemporâneas.  

Assumimos que o regime estético é latente ao longo do tempo da vida cotidiana. Este 

regime se nos apresenta como uma força que, de maneira por vezes imperceptível, porém real, 

procura a “legitimação continuada dos sistemas e subsistemas sociais que agem nela e através 
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dos simbolismos sejam estes de persuasão o de ameaça, de criatividade ou de condutas 

patológicas” (DUCH, 2002, p.263, tradução nossa).  

O regime de visualidades é um regime implicitamente estético, porque coloca em 

circuito social estímulos que afetam uma coletividade de corpos. Ou seja, os regimes de 

visualidades são, incondicionalmente, determinantes culturais e políticos. Consequentemente, 

estas regras acabam modelando demandas de consumo e produzem necessidades que, segundo 

a lógica das indústrias culturais, o capitalismo transformará em mercadoria.  

Em nossas interações cotidianas “as imagens produzidas para a massa orientam nossa 

apresentação do eu na vida diária, nossa maneira de nos relacionar com os outros e a criação de 

nossos valores e objetivos sociais” (KELLER, 2001, p.29 apud SANTAELLA, 2007, p.291). 

Isto nos leva a considerar que na negociação dada entre as sujeições heterônomas da 

exterioridade e as vontades autônomas da interioridade há um caminho que nos leva a sermos 

passivos ou ativos, a catalisar as imagens como paixões ou como ideias. Neste momento 

encontramos um lugar de convergência entre a dimensão estética e a dimensão ética no 

consumo de imagens midiáticas.  

 

2.2.10 Afetos na internet 

 

Na esfera das redes sociais digitais, em que pessoas, personagens, empresas e produtos 

ganham certa equivalência, passa-se a planejar os relacionamentos virtuais como uma prática 

de consumo. Tornamo-nos seguidores de celebridades musicais, esportivas e políticas como 

uma forma de instrumentalizar competências afetivas dentro de uma lógica de custo-benefício. 

A partir da programação do conteúdo informativo que consumiremos, gerenciamos nossos 

afetos para obter o melhor negócio emocional.  

Quando decidimos seguir nas redes sociais digitais uma figura midiática, em alguma 

medida estamos atribuindo sentidos de identificação, nos espelhando naquela identidade 

narrativa. Ao dizer ‘isso me representa’, basicamente estamos realizando uma projeção 

narcísica que estabelece a quem eu me entrego, com quem me identifico. Nesta identificação, 

consigo qualificar o que é bom, e o que é ruim. Nesse aspecto é importante a doxa, a opinião 

pública, pois as convicções, expressas nos gestos digitais de comentar, curtir, compartilhar, 

reiteram uma tendência de uma pseudo-coletividade molecular.  

A internet ganhou um estatuto privilegiado no agenciamento de afetos. Reflexo desta 

condição é que a comunicação digital passou a ser um dos espaços primordiais da atualização 
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romântica dos indivíduos. Na internet se potencializa a possibilidade traduzir em imagens as 

nossas emoções, sentimentos, ansiedades, amores e ódios, se comparado com outro tipo de 

mídias antecedentes, ou se comparado com a nossa condição ‘off-line’. O potencial das redes 

sociais digitais é permitir que o que aparece imediatamente vire o que se é. Nas redes sociais, a 

distância entre aparência e essência se reduz.  

Aqui não nos importa se é verdade ou mentira o que aparece, pois o efeito emocional 

causado pelas narrativas jornalísticas nada tem a ver com uma comprovação fática ou 

argumentativa. Na lógica das imagens testemunhais, seu impacto é sempre verdadeiro, e mesmo 

se for uma mentira, quando descoberta a farsa, já terá causado afeções irreversíveis no nosso 

ser.  

Esse é o caso do sentimento de indignação. Percebemos que este sentimento ganhou 

uma nova dimensão nas redes sociais digitais, passando a ser um dos principais motivos de 

interação entre as pessoas. Se certo fato é verdade ou mentira, parece ser irrelevante, pois ante 

a indignação pré-fabricada não há argumentos que sejam suficientes para retirar a amargura de 

ser ferido em algo que “nos representa”.  

Da mesma forma que a segurança das expressões de ódio, preconceito ou agressões que 

se manifestam nas redes sociais digitais são tributárias da segurança física e do anonimato ao 

se manifestar por trás de uma tela; da mesma forma somos vulneráveis às súbitas informações 

emergentes dentro de um fluxo inesgotável de imagens sensacionais.  

Ao navegar no fluxo de informações publicadas nas redes sociais digitais, somos 

sugestionados a realizar filiações emocionais com os enunciatários das informações, com o fim 

de administrar e escolher aquilo ao qual oferecemos a nossa atenção e os nossos afetos. Em 

outras palavras, planejamos nosso envolvimento, compromisso e responsabilidade política nas 

redes sociais digitais, não tanto por competências racionais, mas por competências intuitivas, 

que também operam dentro de uma lógica de custo/benefício.  

Assim, o compromisso do receptor de uma notícia é proporcional às possíveis 

satisfações que tal comprometimento possa trazer aos seus afetos. Desde a teoria dos afetos, 

podemos deslocar o lugar privilegiado que o pensamento racional ocupa dentro da atividade 

política, pois o envolvimento político de uma pessoa com uma causa é dado mais pela 

possibilidade de ganhar no futuro um carregamento de felicidade, do que por uma argumentação 

estritamente lógica. 
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2.2.11 Excesso emocional nas manifestações sociais 

 

Durante o período 2013-2016 no Brasil, temos assistido a um processo de mobilização 

social, que tem sido encabeçado de modo visível por amplos setores juvenis-estudantis. Ao se 

tratar de um processo de politização em andamento, longe de se esgotar e decantar num novo 

momento, radicalmente diferente dos anteriores, nos encontramos no meio de um conjunto de 

disputas pelos significados associados à política, a seus atores legítimos e às formas em que se 

processam estas discussões na vida nacional.  

Nunca antes cobrou tanto sentido a ideia de Alberto Melucci, de que os próprios 

movimentos sociais são a mensagem (MELUCCI, 1999). Daí, atender especificamente às 

representações visuais deste movimento-mensagem se torna um objetivo estratégico que 

permite projetar interpretativamente a atual corrente mobilizadora na sociedade brasileira e que 

tem no movimento estudantil uma de suas principais expressões.  

Oscar Aguilera (2016) propõe uma articulação entre movimentos sociais e afetos, a 

partir de premissas teórico-conceituais e que visa a uma noção de ‘excedente emocional’. Ele 

comenta que os movimentos sociais seriam estruturas por definição instáveis que investem 

grande parte dos seus recursos em manter a estabilidade de seus sistemas de ação. Dentre esses 

recursos se encontram aqueles que enfatizam a dimensão cultural, e as práticas simbólicas que 

servem de detonador de ações de manifestação e protesto.   

Os movimentos sociais são considerados, essencialmente, produtores de significados 

coletivos, ou “profetas do seu tempo” (AGUILERA, 2016, p. 236), que anunciam aquilo que 

está por vir. Tal capacidade auto-reflexiva dos movimentos sociais se volta sobre a sociedade 

com um leque de propostas e aspirações que provocam determinadas transformações. 

No caso das recentes mobilizações sociais, é mandatório se dirigir a tópicos que cobram 

relevância na atualidade, como são os novos movimentos sociais (anticapitalistas, de gênero, 

ecológicas, feministas, etc.), que reivindicam não somente mudar os remanejamentos políticos, 

mas mudar a vida cotidiana. A outra dimensão de análise da perspectiva ‘interacional-cultural’ 

remete aos aspectos afetivos, visto que os movimentos sociais se constituem como 

“comunidades emocionais, estados de efervescência” (Ibid.), e acrescentamos, pautam outra 

partilha do sensível.  

Na constituição do ‘nós’ que caracteriza aos movimentos sociais, as paixões e emoções, 

sentimentos e afetos constituem um campo semântico desde o qual os sujeitos significam suas 

próprias práticas, assim como a “maneira de constituição dos vínculos intersubjetivos que 

desenvolvem” (AGUILERA, 2016, p.237). Este tipo de indicador emocional, ganha 
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importância na medida em que as ações coletivas são vistas fundamentalmente como 

comunidades afetivas, mais do que por um compromisso de uma coletividade com objetivos 

políticos. 

Os afetos, as paixões, enfim, esses mares de magma que se turbam nos 

intramuros e se tocam com o avesso da pele, e que parecem tão próprios, tão 

privativos, tão espontâneos que ninguém pode mandar sobre eles, estão, no 

entanto, ditados pelo pensamento da coletividade (Fernanández 1994: 92), e 

são tão importantes nas definições cotidianas, existenciais e políticas das 

pessoas que constituem os diferentes coletivos sociais (COSTA, 1998 apud 

Aguilera, 2016, p.237, tradução nossa.) 

 

A afetividade é um componente importante nas motivações para participar de um grupo. 

Os sentimentos que experimentam e sentem as pessoas estão fortemente ligados com os laços 

de amizade, de amor, de fraternidade que vão construindo na medida em que vão entrando numa 

dinâmica participativa ativa.  

A formação de vínculos afetivos dentro de um grupo mina a sensação de desamparo 

social. Daí provem a percepção de segurança quando se faz parte de uma comunidade. Os afetos 

mobilizados, a partir da organização humana, estão relacionados com valores compartilhados, 

no encontro com quem compartilha experiências similares, com a possibilidade de gerar laços 

de amizade entre elas para, finalmente, projetar um futuro coletivo. E, ainda que a amizade não 

seja o objetivo final da mobilização coletiva, pensamos que, cedo ou tarde, esta passa a ser um 

sentimento cotidiano que sustenta o conjunto dos indivíduos nela contidos.  

Talvez seja uma tendência errônea considerar que os afetos despertados pelo consumo 

midiático são principalmente harmoniosos e amorosos. Longe disso, é importante pensar que a 

mídia também busca despertar outros sentimentos como ciúmes, a raiva ou a frustração. Com 

efeito, a comunicação midiatizada é um fato cultural que transforma inegavelmente a dinâmica 

de sociabilidade dos microgrupos. No apontamento de Michel Maffesoli (1998, p.112), basta 

observar a organização dos grupos primários (família, amigos, religiosos, políticos) para nos 

convencermos da influência do consumo de notícias no ambiente das interações humanas. Quer 

dizer, supera-se a ideia de uma tendência ao individualismo, e da deterioração do tecido 

contemporâneo.  

Maffesoli se vale da metáfora da tecelagem para incluir toda a multiplicidade possível 

de expressões de interação social: verbais e não verbais, cordiais e agressivas, produtivas e de 

lazer. Este tecido metafórico está em trabalho de tecelagem continuo, sempre inacabado, 

sempre em construção. A aparência deste tecido é tão irregular quanto a pluralidade de formas 
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de vida que o compõe. A densidade dos fios e a qualidade do acabamento do tecido é irregular 

devido a sua inerente organicidade.  

 

Pode ser considerada uma obra de arte coletiva. Seja ela de mau gosto, kitsch, 

folclore, ou uma manifestação de mass entertainment contemporâneo. 

Entretanto, se é inegável que existe uma sociedade ‘politica’, e uma sociedade 

‘econômica’, existe também uma realidade que dispensa de qualificativos 

(MAFFESOLI, 1998, p.114). 

 

Seguidamente, é valiosa a visão de Aguilera (2016), com sua noção de ‘excedente 

emocional’, especificamente para a comunicação de protesto e do descontentamento social. Ele 

propõe, mediante esta expressão, “enfatizar no que excede na reivindicação e que remete à luta 

por semantizar e fixar significados flutuantes nos contextos de disputas” (AGUILERA, 2016, 

p.238, tradução nossa).  

Graças à ideia do “excedente emocional” enxergamos os efeitos de afetividades na 

comunicação elaborada pelos próprios atores dos movimentos sociais, e incluímos também aos 

jornalistas que fazem parte dos movimentos. A diversificação das narrativas, num contexto de 

apropriação acelerada das tecnologias da informação, leva a dar maior visibilidade àquelas 

interações com potencial afetivo e emocional.  

A comunicação nascida do ‘excesso emocional’ gera imagens fortemente atraentes pela 

sua força expressiva. Nesta análise das dimensões emocionais e afetivas dentro dos processos 

de mobilização social, nos tornamos capazes de acessar, de modo estratégico, aos bastidores da 

comunicação do protesto e aos usos que os movimentos sociais fazem dos dispositivos de 

comunicação em redes digitais.  

Uma análise baseada no “excedente emocional” nos permitirá, em seguida, superar as 

justificativas materialistas ou racionalistas que envasam boa parte do discurso reivindicador dos 

movimentos sociais. E da mesma forma, poderemos transformar o excedente expressivo em 

excedente político, tendo como resultado uma transformação dos fundamentos, operações e 

significados da atividade política. 
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3. CAPÍTULO 2 - NARRATIVAS DO JORNALISMO DA MÍDIA INDEPENDENTE 

ONLINE 

 

 O homem é ‘um desconhecido’, e não é nos laboratórios onde vai ser 

achado. Começou a hora das ciências históricas! A razão pura (que na sua 

última instância, o único que conseguia com a sua pretensão de deduzir tudo 

por pura lógica era acabar se posando na narração de um fato: o choque dos 

átomos, por exemplo), tem que ser substituída por uma razão narrativa. O 

homem é hoje o que é porque ontem foi outra coisa. Então, para entender o 

que hoje é, basta com que nos conte o que foi ontem. Basta com isso, e 

aparece, transparece o que hoje estamos fazendo. E a razão narrativa é ‘a razão 

histórica’  

Ortega y Gasset, A Razão Histórica. 

 

3.1 NARRATIVAS 

 

No primeiro capítulo abordamos assuntos relativos à relação entre a formação de 

conhecimento e as afecções emocionais. Estas teorias são basais para entender os processos de 

subjetivação nas sociedades contemporâneas. Tendo em vista essa reflexão, apresentamos em 

continuação uma discussão sobre a função das narrativas jornalísticas na constituição de 

identidades singulares e coletivas. Para tal feito, dividimos este capítulo em três momentos: o 

primeiro, dedicado à função das narrativas na organização da vida humana; o segundo, uma 

análise da narrativa jornalística, vista a partir do consumo de narrativas midiáticas; e o terceiro, 

uma análise crítica das narrativas das mídias independentes. 

 

3.1.1 A narrativa é de origem feminina 

 

Michel Serres (2015) propõe imaginar que as narrativas são a combinação de dois 

elementos. O primeiro são as irregularidades, o outro os formatos. A relação destes dois 

elementos é a base de qualquer história, seja ela um conto, uma biografia ou a notícia do dia. 

Uma história é essencialmente a dicotómica separação de eventos repetitivos e de raridades. O 

regular é a condição que nos permite compreender um padrão dentro do caos do mundo. As 

raridades são os eventos inesperados que fazem uma história progredir, a ela acrescentando 

informações novas.  

Em uma narrativa, a repetição de um evento tende a diminuir a quantidade de 

informação, uma vez que o evento torna-se previsível e simétrico. Enquanto que, uma raridade, 

devido à sua abrupta aparição, preenche a narrativa de conteúdo. Por esta razão, a nova 

informação tem um tamanho proporcional ao tamanho da sua estranheza. Por exemplo, se Eva 
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tivesse ignorado o chamado da serpente, a humanidade não teria mais informação, pois 

continuaríamos confinados ao eterno Jardim do Éden. Por oposição, a crise vira o combustível 

da progressão de uma história.  

Para uma narrativa, as regularidades facilitam o canal por onde passa a mensagem. 

Então, o inesperado passa a ser o único que queremos escutar, que chama a nossa atenção, ao 

mesmo tempo que damos por subentendido o canal, ou seja, o que é repetitivo. Desta mistura é 

formado o tempo, seja o tempo histórico ou o meteorológico, poético ou científico. Quer dizer, 

a grande narrativa é uma linha invisível, com grãos irregulares incrustados que chamamos de 

informação.  

Aquilo que chamamos de formato, como o canal, desparece por trás da informação. O 

formato tem um aspecto material: é papel, é quadrado e é tinta preta sobre um fundo branco. 

Sem este suporte físico seria impossível a existência da mensagem. Igualmente, o formato é 

imaterial: são as regras gramaticais que formam as línguas, é o software no qual se digitam as 

palavras, é a ortografia e a gramática que regulam as mensagens. O essencial do formato é a 

constância da sua repetição. Por isso, o formato é transparente, igual às matemáticas que estão 

por trás das estruturas dos prédios. Inclusive, o formato do ‘eu’ nada mais é do que a 

redundância de um sujeito que se narra a si próprio, preenchendo a sua biografia de 

regularidades e raridades.  

Quando a probabilidade de repetir uma ação aumenta, o conteúdo de informação 

decresce proporcionalmente, até se anular. E assim, ousamos dizer que a perfeição do canal 

aniquila o excesso de informação. Citamos diretamente a Serres quando diz “o dizer otimizado 

faz tudo, mas nada diz. Nada diz, a não ser a onipotência do dizer.” (SERRES, 2015, p.199).  

Eva, a primeira mulher no Gênese, rompe com a onipotência do dizer divino. Ela, ao 

provar do fruto proibido da discórdia, cria a primeira raridade, a primeira bifurcação na história 

da humanidade. Ela gera informação pela sua desobediência, e coloca em xeque a própria 

eternidade do formato perfeito. A partir daí, começou uma narrativa dupla, que é divina e 

também é humana. Após a queda do paraíso, quando expulsos do formato perfeito, não fez falta 

esperar muito tempo para que o pecado se torna-se um habito. Irmão contra irmão, o pai contra 

o filho. A nova narrativa humana é um contínuo ir e vir de crimes. Esta violência é uma 

constante que temos certeza nos devastará. A regularidade da violência, na grande narrativa 

humana, não gera mais informação. A violência se tornou o formato da história, virou a 

obviedade que não precisamos enxergar.  

Eva é a fonte de toda narrativa, ela é a origem de todas as fábulas humanas, do poema 

ao cinema. Ela, ao outorgar aos homens a possibilidade de fazer diferente, fez explodir uma 
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multiplicidade de identidades. Neste cenário de individualismos narrativos, cada um de nós se 

tornou legislador da própria condição de existência. Os homens descobriram que a palavra dita 

e escrita pode se tornar lei. O legislador, emulando a imagem de um deus, faz dos seus sonhos 

uma realidade, que ao mesmo tempo se tornará o pesadelo dos outros. Por isso, Serres nos diz: 

“ao querer imitar essa ideia de Deus, nós nos transformamos em pobres diabos estéreis ou 

perigosos, sem história nem narrativa, exceto a contagem de túmulos nos cemitérios” 

(SERRES, 2015, p.209).  

A narrativa, sob esta lógica, recebe um novo estatuto cognitivo pois descreve modos 

canônicos do saber universal. Por cada bifurcação aparece uma nova lei que se acopla as 

ramificações precedentes. Ante o imprevisto gerado pela anomalia, surgem informações que 

irão se incorporar às leis que lhe antecederam, seja por vias de aceitação ou de recusa.  

Não importa o absurdo que pareçam as tramas de uma narrativa. Toda história não é 

mais nada do que variações imaginárias de uma única experiência humana, em um único 

mundo. Como leitores, compreendemos a variedade das ficções na mesma medida em que 

variamos, também imaginariamente, nosso próprio ego. 

 

O homem só se compreende a si próprio, ao apreender narrativamente sua 

identidade, ao se apropriar da história da sua própria vida. Por outra parte, 

compreender a história é fazer o relato dela, guiados pelos relatos, tanto 

históricos como ficcionais, que nós compreendemos e amamos. Do que se 

trata é de chegar à plena possessão de si próprio num discurso hermenêutico 

ou narrativo da história concebida de este texto vital, em oposição a uma visão 

da história como ‘despossessão’ (RICOEUR, 1991 apud PRESAS, 1996, p.7-

8). 

 

Pode se encontrar uma narrativa em todos os processos da natureza. A narrativa dos 

genes é a que conta a evolução dos microrganismos, dos animais, das plantas e dos homens. 

Mas a narrativa dos genes choca com a narrativa do Gênese. Cada uma destas narrativas, com 

as suas características implícitas, luta pela dominação de uma narrativa totalizante. As teorias 

científicas, os mitos, as lendas fundadoras das nações latino-americanas; estas narrações têm 

em comum o desejo de totalizar um tipo de ‘verdade’. 

Para Michael Foucault (1996, p.24) a verdade não existe fora do poder ou sem poder. A 

verdade é deste mundo, é produzida nas múltiplas coerções. A verdade, entendida como uma 

narrativa dominante, é válida enquanto produza efeitos regulamentados de poder. Cada 

sociedade tem seu regime de verdade, sua ‘política geral’ de verdade; isto é, os tipos de 

discursos que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros. Portanto, o acolhimento de uma 
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narrativa totalizante é o mecanismo que permite distinguir os enunciados ‘verdadeiros’ dos 

‘falsos’. 

 

3.1.2 Identidade narrativa da notícia 

 

Defendemos a ideia de que as identidades são fundamentalmente narrativas, pois, sendo 

a identidade marcada por contradições e mudanças, desenvolve-se ao longo do tempo uma 

espécie de história composta pelas micro-histórias contadas. Somos seres que discursamos 

sobre nossas próprias vidas. Sem importar o ofício, nível socioeducativo, país ou etnia; cada 

pessoa é capaz de se “biografar”, de criar uma história organizada sobre as suas origens, seu 

presente, e talvez, o destino que lhe espera. Trata-se de um ato de responsabilidade histórica 

consigo próprio. Mediados pelas interfaces interativas das redes digitais, nos colocamos com 

maior frequência na posição de autores de uma identidade narrativa altamente estetizada. 

Enquanto mais palavras de si são ditas, mais ideias sobre si mesmo se tem.  

Chama a atenção o fato de que os meios de comunicação, jornais noticiosos e sites 

informativos serem construídos como personagens dotados de voz. Ou seja, há neles um projeto 

de identidade que lhes fornece o dom da fala, permitindo-lhes expressar opiniões e criar 

interpretações acerca dos acontecimentos. Com isso, os veículos jornalísticos são dispositivos 

interpretativos e agentes sociais opinativos, cuja ação se materializa em imagens e textos.  

Longe de ser meros suportes neutros de notícias, as mídias jornalísticas configuram, não 

sem tensão, a mediação entre modos peculiares de existência, e cuja articulação corresponde a 

um projeto ideológico específico.  

 

Menos que uma qualidade intrínseca aos acontecimentos, a noticiabilidade 

resulta das ações das mídias informativas, à medida que exercem sua 

competência interpretativa na leitura das ocorrências, na escolha e 

orquestração das fontes, na predefinição das histórias a serem contadas e das 

avaliações que apresenta (LEAL, 2014, p.3). 

 

O conjunto dos atores jornalísticos, dentro do sistema midiático vigente nas sociedades, 

forma uma espécie de instância coletiva, de “comunidades interpretativas” (LEAL, 2014), que 

irá arbitrar, não sem filtros ou sem interesse, a qualidade das notícias transmitidas nas telas.  

Concordamos com Leal (2014) quando argumenta que os acontecimentos são 

configurados narrativamente pela mídia informativa em distintas durações. Algumas são do 

âmbito da notícia diária, enquanto outras se prolongam por mais tempo. A duração de uma 

notícia dependerá da quantidade de informação gerada pelo acontecimento, e pelo potencial de 
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aderência afetiva na sociedade. Analisamos neste trabalho, por exemplo, a história de uma 

Reorganização Escolar que se prolongou desde o mês de setembro de 2015 até dezembro do 

mesmo ano, em uma curva afetiva crescente, tendo maior atenção da imprensa a partir da 

segunda metade de novembro, passando a reportar centenas de informações dia após dia. A 

Reorganização, por ser constituída como narrativa noticiosa, experimentou na sua identidade a 

influência ideológica dos seus narradores.  

A notícia é uma máquina imaginária, que ganha um corpo articulado com uma função 

dentro de uma máquina narrativa maior. Ela é uma peça provisória que permite o 

funcionamento de um sistema narrativo maior. Na concepção de Muniz Sodré (2006), a notícia 

possui atributos próximos a um corpo articulado, com capacidade ilocutória mas sem potência 

metafórica. Para o autor: 

 

Bios midiático ou bios virtual são, assim, expressões adequadas para o novo 

tipo de forma de vida (Bios, na terminologia aristotélica) caracterizado por 

uma realidade imaginarizada, isto é, feita de fluxos de imagens e dígitos, que 

reinterpretam continuamente com novos suportes tecnológicos as 

representações tradicionais do real. Trata-se geralmente de um imaginário 

controlado e sistemático, sem potência imaginativa ou metafórica, mas com 

uma notável capacidade ilocutória (portanto, um imaginário adaptável à 

produção) que não deixa de evocar a dinâmica dos espelhamentos elementares 

ou primordiais. O elementarismo fundador da máquina-espelho reencontra-se 

reforçado, no imaginário administrado pelas máquinas eletronicamente 

inteligentes. (SODRE, 2006, p.122). 

 

Nessa perspectiva, as notícias são entendidas como a concatenação de narrativas que se 

sobrepõem provisoriamente e ganham coerência por um ato de leitura constante. A máquina 

noticiosa funciona ‘sem potência imaginativa ou metafórica própria’ pois são máquinas 

imaginárias administradas por uma consciência que é, cada dia mais, mediada pelo algoritmo 

das redes sociais digitais. O risco da mediação algorítmica está em que ela reduz o mais humano 

que existe na comunicação. Se nos deixarmos levar por uma comunicação carente de metáforas, 

ou de imaginação, perderemos o poder de distanciarmos do real, pois nos tornaremos 

consumidores de histórias determinadas por uma função artificial.  

Além desta abordagem mecanicista da notícia, mencionamos a possibilidade de realizar 

uma análise narrativa da notícia, que a pense como articuladora de enunciados potencialmente 

afetivos. Com isto queremos dizer que a notícia realiza uma ação comunicativa pela ordenação 

temporal de afetos e juízos estético-políticos. Isto faz das notícias um fragmento pertencente a 

uma categoria textual mais profunda.  
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Toda narrativa nasce da realidade social, que lhe fornece o “substrato” ético-

social e histórico, a partir do qual cada história é contada. Ao ser posta em 

linguagem, ao ser composta, essa história se torna outra coisa, se afasta desse 

mundo anterior, pois seleciona, ordena e dispõe os elementos dele extraídos 

em uma configuração nova, única, peculiar. Surge então o mundo do texto, 

que, por sua vez, não tem um fim em si mesmo, pois se apresenta como um 

mediador, destinado que é ao leitor/receptor. Diante da narrativa, configurada 

como texto, o leitor/receptor a refigura, recompõe, reconstitui, inserindo-a na 

sua própria intenção comunicativa, nos seus parâmetros éticos e sócio-

históricos. É só nessa instância, a do mundo do leitor, que uma narrativa 

adquire sua existência plena (LEAL, 2014, p.9). 

 

Nessa perspectiva, as mídias jornalísticas, além de serem mediadoras entre a realidade 

social e o leitor; são um “sujeito semiótico plural” (LANDOWSKI, 2005, p.11) e comportam 

níveis e dimensões de experiência variados. Por ser uma mídia jornalística um sujeito semiótico, 

ela passa por um processo de formação de identidade, em alguma medida similar ao que 

acontece com as pessoas.  

A ‘identidade narrativa’, conceito desenvolvido por Paul Ricouer (1994), pode ser 

indagada nos termos de “quem fez a ação?”. Esse “quem?”, certamente, recebe um nome, um 

nome próprio na maioria dos casos, como o nome de um jornal ou de um site de notícias. Para 

conhecer a identidade do sujeito da ação, ou seja, para conhecer esse “quem” para além de uma 

circunstância específica, se faz necessário conhecer a história deste sujeito, conhecer a sua 

narrativa.  

Para responder à pergunta “quem?”, nas palavras de Hannah Arendt (apud 

CONCEIÇÃO, 2011, p.68), é preciso contar a história de uma vida. A história contada diz o 

“quem” da ação. Portanto, a identidade do “quem” não é mais que uma identidade narrativa. 

Falar com palavras de Arendt, nos faz interlocutores de uma pensadora que concebia que 

qualquer postura do sujeito diante do mundo é questão de comprometimento, de ação ética e de 

identidade.  

Já o problema da identidade narrativa, para Ricouer (1994), sempre incluirá o problema 

da fusão do histórico com o ficcional. Ou seja, toda interpretação subjetiva – de si próprio e do 

mundo – se insere na narrativa histórica e biográfica dos homens, misturando ocorrências e 

interpretações em um relato histórico unificado. A identidade, portanto, é a própria identidade 

narrativa. Não podemos entender a identidade de um sujeito – seja este individual ou coletivo 

– sem o auxílio da narração.  

A identidade narrativa, formulada por Ricouer, permite apreender o caráter durável de 

um sujeito pela observação ao longo do tempo da sua autoafirmação. Esta característica nos 
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leva a afirmar que a identidade narrativa de Ricouer não é meramente descritiva; ela tem uma 

dimensão moral, de engajamento político e de compromisso social (CONCEIÇÃO, 2011).  

A proposta é pensar a identidade narrativa como uma categoria definida pelas ações 

descritíveis dos sujeitos e não pela imaginação ou pela vontade destes. É no discurso e na ação 

que os homens podem se distinguir dos outros, algo a mais do que apenas declarar diferenças 

de valor: 

 

Na ação e no discurso, os homens mostram quem são, revelam ativamente 

suas identidades pessoais e singulares, e assim apresentam-se no mundo 

humano, enquanto suas identidades físicas são reveladas, sem qualquer 

atividade própria, na conformação singular do corpo e no som singular da voz. 

Esta revelação de “quem”, em contraposição “o quê” alguém é – os dons, 

qualidades, talentos e defeitos que alguém pode exibir ou ocultar – está 

implícita em tudo o que se diz ou faz. Só no completo silêncio e na total 

passividade pode alguém ocultar quem é (ARENDT, 1989 apud 

CONCEIÇÃO, 2011, p.71). 

  

Olhamos para a narrativa como uma prática que mimetiza uma ação que já ocorreu. Isto 

é, tentar ordenar as palavras para criar uma equivalência entre o que está sendo dito no presente 

e uma experiência ausente. Olhar para a narrativa como a mimese (imitação) da ação nos 

permite entender que a identidade dos sujeitos é construída simultaneamente à narração das 

ações destes. A identidade deixa de ser uma substância ou uma ilusão apriorística, posto que 

ela é o efeito do gesto constante de narrar, que, por sua vez, está vinculado a um movimento 

reflexivo e interpretativo realizado pelos sujeitos (LEAL, 2014).  

A ação narrativa jornalística constitui-se nesse movimento de articulação de elementos 

diversos, num jogo de atenção e memória dado no leitor receptor. O leitor encontrará um 

caminho para elaborar um juízo sobre a identidade das mídias jornalísticas, quando ele se 

movimenta pelas repetições e renovações ao longo das edições jornalísticas. Tal juízo 

diacrónico está para além da notícia individual. Não se trata apenas de produzir uma crítica à 

objetividade do discurso jornalístico, ou sobre a tendência editorial das mídias; mas de verificar 

que há um sujeito semiótico que não pode ser desconsiderado ou reduzido a uma categoria de 

um veículo sem consciência. 

 

3.1.3 Ética e compromisso 

 

Quanto ao problema da ética na linguagem, Ricouer tematiza a questão do ‘eu’ e do ‘tu’, 

se dirigindo a uma noção de compromisso mediante a afirmação feita no discurso: “é a força 
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ilocucionária dos atos do discurso que exprime o compromisso do locutor no seu discurso” 

(RICOUER, 1992 apud CONCEIÇÃO, 2011, p.72). Neste ponto, a ideia de comprometimento 

nos leva a considerar que é na linguagem que se expressa o compromisso com uma causa 

determinada, deixando manifesto as intenções de congregar ou excluir parcelas da sociedade, 

no jogo de diferenciar as identidades dadas entre o ‘eu’ e o ‘tu’.  

O posicionamento discursivo está marcado por um compromisso ético. E a ética, vista 

assim, é o compromisso que assumimos com um desejo específico de vida a cumprir, consigo 

próprio e com os outros, dentro de um sistema de instituições que o permitam. Dito novamente, 

podemos pensar que a ética é um conjunto de ações que são produto do comprometimento com 

um desejo que visa a atingir um tipo de vida específico para si mesmo e para os outros. Estas 

ações, ao mesmo tempo, dependem do funcionamento das instituições que sustentam a ação 

coletiva. O verdadeiro comprometimento revolucionário significa estar comprometido com 

uma causa, ainda sabendo de antemão que todas as instituições sociais neguem os mecanismos 

legais e burocráticos para que tal promessa seja cumprida.  

A capacidade de se comprometer, da maneira em que foi visto acima, é essencial para 

pensar a formação de uma identidade narrativa, cujas consequências éticas estão atreladas a um 

projeto específico de convivência, ação e discurso. Lembrando o aforismo nietzschiano, o 

homem é um animal que pode prometer, (Ein Thier heranzüchten, das versprechen darf) 

deduzimos que o homem é um animal que pode se com-prometer por uma ideia imaginária que 

fusiona passado, presente e futuro. Nietzsche chama ao compromisso de ‘memória de vontade’; 

ou seja, a capacidade humana de encaminhar a vontade de viver para um desejo que se guarda 

na memória. Os animais dirigem a sua vontade de viver ao ‘aqui e agora’ do benefício imediato. 

Ao contrário, os humanos nos fizemos capazes de guardar na memória um desejo que supera a 

contingência do presente. Então, voltando ao nosso objeto de pesquisa, vemos que as mídias do 

jornalismo independente constroem seus discursos em função de um compromisso feito, 

tempos atrás, com um certo tipo de verdade, que visa um futuro do qual se fazem responsáveis 

por construir. O compromisso coletivo significa, então, tanto uma memória coletiva quanto um 

desejo compartilhado. 

Um discurso elaborado por uma mídia independente corresponde a uma espécie de 

compromisso adquirido com uma coletividade em processo de institucionalização. Sendo 

assim, todos os enunciados da mídia independente provem da necessidade de anunciar uma 

organização coletiva que busca legitimação institucional. Criar narrações empáticas com uma 

coletividade significa criar memórias que validam processos de institucionalização dessa 

coletividade. Por exemplo, em certo grau, as narrativas jornalísticas da mídia independente 
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validam os movimentos sociais, as ocupações escolares e a luta das minorias políticas, pois elas 

assumem o trabalho de justificar perante a esfera pública os meios e os fins destes movimentos. 

Essas mídias, como sujeitos semióticos, se tornam porta-vozes de legitimação dessas 

mobilizações sociais. Tecnologicamente, os jornalistas estão munidos de aparatos que lhes 

possibilitam fazê-lo; e, emocionalmente, estão envolvidos e dispostos a oferecer seu esforço 

fazendo aquilo que sabem: construir relatos. O construtor de relatos expressa seu compromisso 

de forma prática e objetiva com a transformação do mundo. A sua contraparte, o receptor de 

tais, também assume compromissos no momento de consumir tais relatos.  

Discutimos agora o comprometimento desde a postura do receptor das narrativas. No 

instante em que o indivíduo se posiciona diante da tela, se produz uma experiência que Umberto 

Eco (2008) chama de ‘fortuitismo inicial’: 

 

Ao estar de cara à superfície branca, e no instante em que a luz se apaga 

[imaginamos estar no cinema], ficamos tensos à espera de algo que não se 

sabe ainda o que será, e que ainda assim é desejado e valorado pela nossa 

tensão. (ECO, 2008, p.320). 

 

Eco (2008) explica que desde o momento em que se perfila a imagem na tela e 

desenvolve o discurso, existem várias possibilidades de compromisso psicológico, que 

contempla três estados: i) separação crítica total frente à imagem, fazendo com que a pessoa 

levante e saia da sala de cinema furiosa; ou ii) acontece um juízo crítico que acompanha à 

fruição; até o abandono inadvertido a uma evasão irresponsável, ou iii) a participação, a 

fascinação, ou (em casos patológicos) a verdadeira e autêntica hipnose. 

Estas três situações de fascinação frente à imagem, estão separadas por sutis graus de 

envolvimento ideológico. Quando nos deparamos com processos de compreensão que exigem 

raciocínio exato (a leitura de textos noticiosos ou científicos) o cérebro inspeciona o campo 

semântico e localiza as acepções desejadas excluindo as demais, ou mantendo-as no fundo. Mas 

a imagem (seja fotográfica, pictórica ou cinematográfica), nos atinge precisamente de modo 

inverso: 

 

concreta e não geral como no termo linguístico, nos comunica todo o 

complexo de emoções e significados ligados a ela, nos obriga a captar 

instantaneamente um todo indivisível de significados e de sentimentos, sem 

poder discernir nem isolar o que serve (ECO, 2008, p.321). 
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Quando envolvidos racional e emocionalmente com uma causa ideológica, cada leitura 

dos textos do mundo vira uma oportunidade para lhe atribuir um significado próximo àquilo 

que mais nos afeta. 

“É somente no interior desse espaço ideológico que podemos experimentar nossa 

identidade como algo contingente discursivamente ‘construído’” (ŽIŽEK, 2014, n.p.). O ato de 

escolher as interpretações que fazemos dos textos do mundo é a forma de experimentar a nossa 

identidade, e é um ato mediado por uma forma narrativa precedente: 

 

Numa passagem muito conhecida do seu O existencialismo é um humanismo, 

Sartre apresentou o exemplo de um jovem francês que se vê dilacerado, em 

1942, pelo dilema de escolher entre o dever de cuidar de sua mãe solitária e 

doente e o dever de entrar para a Resistência e combater os alemães. A posição 

de Sartre é a de que, evidentemente, não existe uma resposta a priori perante 

essa alternativa. O jovem em causa tem de chegar a uma decisão que só pode 

ser fundamentada no abismo de sua liberdade, assumindo a plena 

responsabilidade por sua escolha. Uma terceira via obscena diante desse 

dilema seria aconselhar o jovem a dizer à mãe que ia entrar para a Resistência 

e dizer aos seus amigos da Resistência que tinha de cuidar da mãe, para, na 

realidade, se refugiar num lugar protegido e se dedicar aos estudos… Há mais 

nessa terceira via do que um cinismo barato. Antes, ele lembra uma piada 

soviética sobre Lenin muito conhecida. Sob o socialismo, o conselho que 

Lenin dava aos jovens, sua resposta à questão sobre o que deveriam fazer, era: 

“Estudar, estudar e estudar” (ŽIŽEK, 2014, n.p.). 

 

Agora, contextualizando a noção aqui trabalhada de ‘compromisso’ em uma sociedade 

que, impassivelmente, consome imagens, ela parece se sustentar pela tirania da livre escolha 

em um mundo sem limites, sendo parte da ideologia da autoconstrução do eu. Esse e o fetiche 

oferecido pelo sonho neoliberal: a oferta ilimitada de estilos de vida, e para cada estilo de vida 

possível, haverá uma imagem prévia de sedução.   

Isleide Fontenelle (2010), apresenta a ideia de que supostamente somos capazes de 

administrar nossa individualidade, e que existe uma escolha sobre a forma em que lidamos com 

nossas emoções, está ligada à percepção de que o ‘eu’ domina a sociedade no capitalismo tardio. 

No capitalismo tardio impera a crença de que o ‘eu’ é cada vez mais autoconstruído e, mais do 

que isso, é um projeto exclusivamente individual.  

Nas palavras do psicanalista Charles Melman (2003), trata-se de “uma subjetividade que 

se crê liberada de toda dívida para com as gerações precedentes”, livre de compromissos com 

o passado, de uma “cultura que recomenda a livre expressão” a partir da emergência de uma 

nova economia psíquica, formatada como consequência de um progresso tecnológico e 

econômico, que indicou que “o céu está vazio, tanto de Deus quanto de ideologias, de 
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promessas, de referências, de prescrições, e que os indivíduos têm que se determinar por eles 

mesmos, singular e coletivamente” (MELMAN, 2003, apud FONTENELLE, 2010, 218). 

Esta é, certamente, uma discussão que enriquece a problemática da cultura do consumo 

midiático, trazendo à tona a relação entre autonomia, escolha e compromisso. A fetichização 

de um “eu autônomo” entende-se como a ideologia de um “eu” capaz de se autoadministrar, 

que recusa a imposição de limites sociais enquanto assume total responsabilidade pelo seus atos 

de consumo. Porém, por trás dessa ilusória autonomia ressurge, com força, o sentido de uma 

paradoxal situação: 

 

o sujeito não é responsável na medida em que sua determinação subjetiva não 

se origina mais no que seria uma aventura singular, numa escolha singular, 

mas numa participação na histeria coletiva” (FONTENELLE, 2010, 220). 

 

Assim, poder-se-ia apontar o consumidor responsável sendo mais um desdobramento 

dessa fetichização do “eu autônomo”, uma vez que “hoje, tudo o que se apresenta como auto é, 

na realidade, integralmente fabricado pelo que provém do poder da informação” (idem). 

 

3.1.4 Representação testemunhal e ficcional 

 

Uma premissa que guia esta pesquisa é baseada na frase de Albert Menguel “a imagem 

dá origem a uma história, que, por sua vez, dá origem a uma imagem”. No entanto, a diferença 

é que “formalmente, as narrativas existem no tempo, e as imagens no espaço” (MENGUEL, 

2001, p.24). Ao olhar uma imagem, saberemos que ela é a re-apresentação de algo já 

acontecido, é a atualização de uma história já narrada. A representação significa trazer, com o 

uso de artifícios de linguagem, um presente que já ocorreu no passado e que está sendo 

retomado para preencher este presente, porque tal passado possui uma função no ordenamento 

do presente e, consequentemente, é ordem para o futuro.  

De forma paralela, Rancière (2012) define a representação, não pelo ato de produzir 

uma forma visível. Representar é algo mais complexo do que materializar imageticamente uma 

história, representar é o ato de dar um equivalente entre dois fenômenos, um deles presente e o 

outro ausente. Representar é um jogo de ponderação de valores, seja na palavra falada ou na 

imagem construída. 

A imagem não é o duplo de uma coisa. É um jogo complexo de relações entre 

o visível e o invisível, o visível e a palavra, o dito e o não dito. Não é a simples 

reprodução daquilo que esteve diante do fotografo ou do cineasta. É sempre 

uma alteração que se instala numa cadeia de imagens que a altera por sua vez 
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(...). A retórica e a poética clássicas nos ensinaram: há imagens na linguagem 

também. (RANCIÈRE, 2012, p.92). 

 

As imagens midiáticas trazem ao presente sensível um indício de algo já ocorrido, assim 

como uma fotografia é um tipo de prova testemunhal de que um fato tenha acontecido. Os meios 

de comunicação informativos agem sob a lógica do testemunho, ou seja, eles nos informam da 

existência de uma realidade distante, pertencente a um espaço e tempo diferentes daquele que 

experimentamos no presente sensível. A representação midiática procura organizar signos 

sinérgicos que simulam as condições desse outro presente que é alheio a nossa realidade atual. 

É um jogo de equivalências entre o que ‘eu vejo’ neste pedaço de papel e nos pixels da tela, e 

o que se supõe que ‘eu veria’ se estivesse vivendo presencialmente aquele instante registrado. 

Uma imagem permite criar elipses temporais para acessar presentes alternativos, sem importar 

se eles foram o produto da imaginação de um roteirista, ou produzidos pela experiência direta 

de um documentarista.  

Mas não se trata de dizer que tudo é ficção. Trata-se de considerar que a “era estética 

definiu modelos de conexão entre apresentação dos fatos e formas de inteligibilidade que 

tornam indefinida a fronteira entre a razão dos fatos e a razão da ficção” (RANCIÈRE, 2009) 

 

O real precisa ser ficcionado para ser pensado. Essa proposição deve ser 

distinguida de todo discurso – positivo ou negativo – segundo o qual tudo seria 

‘narrativa’, com alternância entre ‘grandes’ e ‘pequenas’ narrativas. A noção 

de ‘narrativa’ nos aprisiona nas posições do real e do artifício em que se perde 

igualmente positivistas e desconstrucionistas. (Ibid., p.58). 

 

Em uma leitura diferente, as representações podem ser divididas em imagens ficcionais 

e referenciais. Michel de Certeau explica esta classificação da seguinte maneira: 

 

narrativas ficcionais – enquanto ‘discursos que dão forma ao real, sem 

qualquer pretensão de representá-lo ou ser credenciado por ele’ – e as 

narrativas referenciais – articuladas ‘sempre a partir da ambição de dizer o real 

e, portanto, a partir da impossibilidade de assumir plenamente a sua perda 

(CERTEAU, 2011, p.48 apud CASADEI, 2013, p.25). 

 

As imagens ficcionais constroem narrativas sem ter pretensão sem o receio de perder 

seu vínculo com o real, do modo em que acontece nos romances e contos. Neste caso, o que 

encontramos é contrato implícito de verossimilhança assinado entre o escritor e o leitor para 

que seja possível o gozo narrativo. Verossimilhança é entendida por nós como um conjunto de 

normas que fazem que a ficção se assemelhe à verdade. Isto é, a ficção deve conter uma lógica 
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de causa/efeito que pareça coerente, embora o leitor saiba, antecipadamente, que está sendo 

parte de uma fantasia ideada por outros.  

Contrário às imagens ficcionais, as imagens referenciais têm a ambição de narrar o real. 

Quando as imagens referenciais perdem seu contato real, sua capacidade de servir de 

testemunho do real diminui. Isto ocorre quando há insuficientes credenciais que autentifiquem 

a fonte da informação. As narrativas referenciais também são deslegitimadas quando há 

ausência de imagens testemunhais que deem suporte de verificação daquilo que está sendo 

narrado. Alguns dos formatos que pertencem a esta classificação são o documental, a notícia e 

a reportagem. Neles sempre haverá a intenção de conservar algum detalhe remanescente do 

real.  

Com a invenção da fotografia no século XIX uma nova era de credenciamento da 

realidade começou. Diversamente da pintura, do desenho, do conto e da encenação; as imagens 

fotográficas são substitutas da experiência em primeira mão, pois desfrutam de uma autoridade 

quase ilimitada. Elas são vestígios materiais das ondas de luz refletidas pelos objetos 

(SONTAG, 2004a).  

O contrato de leitura que leitor e escritor assinam dentro das narrativas escritas 

referenciais baseia-se na confiança que o leitor tem na honestidade do escritor. O leitor de 

notícias é consumidor da voz do outro, e usa a informação consumida para imaginar o estado 

das coisas que são alheias à sua realidade imediata. Por exemplo, o objeto empírico desta 

dissertação é o testemunho textual e visual de algumas organizações midiáticas que assumiram 

o compromisso de relatar uma versão especial dos fatos a uma comunidade que esteve ausente 

no momento dos acontecimentos.  

Agora, é importante ressaltar que as imagens jornalísticas que mostram cenas de 

violência ‘real’, seja no noticiário da noite, no jornal do domingo ou no site de notícias, tem 

diferenças em relação às cenas ficcionais de violência. Elas nos chocam com outro tipo de efeito 

emocional. Mas a diferença entre o ficcional e o referencial compartilham origens históricas 

comuns. Neste momento lembramos um relato que, apesar da sua antiga origem, já dava 

indícios da complementariedade da narrativa ficcional e a referencial. A tragédia Os Persas25, 

escrita pelo dramaturgo Ésquilo no ano 472 a.C é a peça teatral mais antiga conservada 

integralmente. Nela, são narrados fatos bélicos contemporâneos à vida do poeta. Ambientada 

na Batalha de Salamina, a peça descreve a vitória dos gregos sobre os persas, o que também lhe 

                                                 
25 Recomendamos a leitura da seguinte referência: FIALHO, Maria do Céu. Os Persas de Ésquilo na Atenas do 

seu tempo. Máthesis, Coimbra, Portugal, v. 13, p.209-225, 2004. Disponível em: 

<http://www4.crb.ucp.pt/biblioteca/Mathesis/Mat13/Mathesis13_209.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2016. 
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confere um status de documento histórico. Esta tragédia localiza as suas ações desde a 

perspectiva dos persas, dos vencidos. Imaginamos que a obra Os Persas, quando era levado aos 

palcos teatrais atenienses, a sua função entreter era perpassada pela vontade de informar ao 

povo sobre os lamentáveis momentos vividos pelos persas. Da mesma forma, a ficcionalização 

do presente é a melhor forma de pensar aos acontecimentos atuais no futuro.  

Da mesma forma que a violência das batalhas gregas “viraram” ficção no teatro de 

Ésquilo, as notícias de hoje são o substrato para os romances de amanhã. Identificamos, assim, 

que o efeito próprio do teatro é transmitir uma doença por meio de outra doença, transmitir uma 

afecção por meio de outra afecção. Rancière (2012) lembra que, para Platão, o teatro é o lugar 

onde os ignorantes são convidados para ver os sofredores. Neste paralelo entre a função da 

ficção e a função dos produtos culturais informativos, identificamos uma origem poética no 

jornalismo que hoje consumimos, conferindo-lhe um status de expressão cultural e poética 

passível de ser analisadas desde suas qualidades emocionais. 

 

3.1.5 Transfiguração da comunicação cotidiana 

 

Se pensarmos na pergunta que motiva esta pesquisa - qual a relação entre o consumo de 

informações jornalísticas e os afetos - podemos nos questionar, da mesma forma, sobre a 

maneira que os produtos culturais deste tipo de mídia modificam a forma de atribuir sentidos 

aos fenômenos da vida cotidiana. Em uma perspectiva fenomenológica, a vida cotidiana se 

apresenta como “uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentido 

para eles na medida em que forma um mundo coerente” (BERGER; LUCKMANN, 2000, p.35). 

Segundo Berger e Luckmann (2000, p.39), a realidade da vida cotidiana está organizada 

em torno do ‘aqui’ de meu corpo e do ‘agora’ do meu presente. Este ‘aqui e agora’ é o foco de 

minha atenção à realidade da vida cotidiana e, por isso, ao se constituir na interação 

intersubjetiva entre os sujeitos, dá a esta uma dimensão espacial e temporal. 

 

A realidade da vida diária, porém, não se esgota nessas presenças imediatas, 

mas abraça fenômenos que não estão presentes ‘aqui e agora’. Isto quer dizer 

que experimentamos a vida cotidiana em diferentes graus de aproximação e 

distância, espacial e temporal (BERGER; LUCKMANN, 2000, p.39). 

 

O que os autores explicam é um deslocamento constante do ‘aqui e agora’ da realidade 

sensível, para fenômenos que não está nela presentes. Na transcendência de tempo e espaço 

sugerida, a linguagem tem papel decisivo. Se resgatarmos as contribuições sociológicas das 
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teorias do cotidiano, e pensarmos no papel que o jornalismo possui hoje no contexto da 

midiatização, vislumbramos “não só a trama de sentido que compõe o ‘mundo da vida’ e que é 

resgatada pelos diversos produtos da prática informativa, mas também a produção do 

conhecimento na vida social” (TAVARES, 2012, p.2).  

O jornalismo, numa sociedade altamente midiatizada, torna-se articulador dessa 

produção de conhecimento social, e ao mesmo tempo, articula uma multiplicidade de afetos 

inerentes à realidade social midiatizada. A experiência social, quando mediada pelas 

convocações afetivas do jornalismo, ganha distintas intensidades, alterando a interpretação que 

os sujeitos realizam sobre o cotidiano, e em consequência, impactam nossa potência de agir.  

Concordamos com a postura de Tavares (2012), quando menciona que a ideia de uma 

“construção da realidade” no âmbito do jornalismo também passa a constituir a “sua” realidade, 

a “realidade jornalística”. É intrigante a existência de uma “realidade jornalística”, se formos 

pensar que, em termos de afetos, a narrativa jornalística nos leva a vivenciar uma realidade 

social muitas vezes alheia à nossa, e ao mesmo tempo, uma realidade que afeta nosso 

entendimento das experiências sensíveis.  

Aplicando essa lógica a um contexto de livre acesso às redes sociais digitais, e levando 

em conta que o poder simbólico dos meios de comunicação digitais se instala como um dos 

mais fortes espaços de vinculação social atual, deparamo-nos com uma questão esclarecedora 

que Malena Contrera aponta com o nome de “vício da comunicação”, e que parece retratar com 

bastante nitidez a atual obsessão por “estar conectado” (CONTRERA, 2002, p.94). 

 

Se preciso estar em rede para existir, então, quando estou sozinho, estou fora 

do gancho, incomunicável, vazio e nulo, não estou encontrado em lugar 

nenhum. Ninguém chega até mim. Se existir significa estar acessível, então 

para existir preciso estar em rede. Resultado: a síndrome contemporânea é o 

vício da comunicação (Ibid.). 

 

Coincidimos com Malena Contrera (2002,) quando afirma que o jornalismo é a grande 

narrativa contemporânea. Ela está pulverizada nos mais diversos meios de comunicação. A 

presença da mídia informativa e suas novas tecnologias fundam um território social comum e 

compartilhado em grande escala. As narrativas que transitam por essas mídias, realizam a 

mediação das relações sociais, sempre permeadas pela linguagem e outros elementos éticos e 

estéticos. A grande mediação da narrativa jornalística, que soma elementos de distintas 

realidades, cria, de maneira reflexiva, uma forma central para acessar ao cotidiano. 

Consequentemente, as linguagens, formas de pensamento e de relação com o mundo que essas 

tecnologias implicam sujeitam os seres humanos com o fetiche do entretenimento informativo.  
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Abordado desde outra perspectiva, podemos nos valer do conceito de ‘transfiguração’, 

trabalhado por Ricoeur (1994 apud MATHEUS, 2010), cujo sentido faz referência à ideia de 

que narrar é produzir uma ação sobre o mundo, na medida em que coletamos significados de 

um contexto no qual estamos inseridos simbolicamente (inseridos no momento do consumo da 

“realidade jornalística”) para compor uma narrativa acerca dos outros contextos que habitamos. 

E depois, para completar essa operação narrativa, precisamos novamente vincular as palavras 

às coisas, “fazendo a linguagem retornar ao mundo” (MATHEUS, 2010, p.157).  

A transfiguração nos permite enxergar o ‘aqui e agora’ mediante um trabalho de 

implementação linguística aprendida dentro de um contexto narrativo exterior, para compor o 

sentido dos fenômenos percebidos no ‘aqui e agora’. A transfiguração é uma mudança no 

objeto, causada pela mudança no conceito que rege o objeto. As palavras são feitiços que 

transfiguram as qualidades morais e estéticas dos objetos.  

Com a inserção da comunicação digital no cotidiano dos sujeitos urbanos, 

principalmente as redes sociais digitais, a noção de comunicação mudou, em contraste com o 

compreendido quando os meios de comunicação massivos (jornais impressos, cinema, e 

principalmente televisão) dominavam a cena das telecomunicações. Para José Rocha (2007), 

que trabalha especificamente com a rádio comunitária digital, em uma sociedade em que as 

tecnologias da comunicação reforçam os laços comunitários: 

 

o indivíduo anônimo, cidadão anêmico, massivo e frágil torna-se cidadão 

saudável, o “um” transfigura-se no “nós”, os excluídos livram-se da 

massificação e constroem uma comunidade real, fazem sua própria 

comunicação, pois têm um veículo que podem chamar de seu (ROCHA, 2007, 

p.17). 

 

O que Rocha (2007) propõe, com a sugestão de uma transfiguração do conceito de 

comunicação, é que também transfigura-se o sentido do ‘eu’ e do ‘nós’, porque, no momento 

de assumir que os meios de comunicação são ferramentas de interação entre indivíduos 

próximos, eles saem da condição homogeneizante da comunicação de massa para se tornarem 

produtores e gestores de informações locais. Com a difusão das tecnologias de comunicação 

digital, o conceito de comunicação se transfigurou, potencializa a comunicação para uma ação 

comunitária, produzindo um retorno ao uso da linguagem midiática com fins locais. 

 

Além de práticas e linguagens que induzem à paz social, e que resultam 

automaticamente de sua natureza e da programação habitual, as rádios 

comunitárias desenvolvem trabalhos extraordinários de apoio aos jovens em 
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situações de conflito. Já se tornou banal que a rádio comunitária tira jovens do 

tráfico e da violência. (ROCHA, 2007, p.30). 

 

Da mesma forma que se transfigura o conceito de comunicação, observamos que as 

narrativas jornalísticas têm o potencial de transfigurar a representação de dimensões tão 

primordiais, como o espaço e do tempo. Cada notícia fornece a sensação de mudança em um 

setor específico da realidade social, lhe atribuindo aparência de progresso ou de retrocesso. Ou, 

ao contrário, a ausência de novas narrativas midiáticas congela a representação de certos setores 

sociais. Em outras palavras, as narrativas podem acelerar a transformação da representação do 

social, ou, ao contrário, petrificar em uma imagem eterna uma determinada representação de 

fatos sociais, como a pobreza ou as desigualdades de gênero.  

No jornalismo das mídias independentes é narrada a transformação de setores marginais 

da sociedade com uma velocidade diferente à velocidade proposta pelos grandes jornais. A 

velocidade das transformações sociais é uma simulação convencionada pela própria sociedade, 

e quando tais transformações são reportadas pelo jornalismo independente, vemos que são 

visibilizadas mudanças de setores da sociedade pouco midiatizados, provocando a sensação de 

aceleração.  

Vivemos temporalidades diversas: tempos meteorológicos (mudanças climáticas, 

desastre naturais, a previsão do tempo), tempos econômicos (a crise de 1929, o colapso 

financeiro de 2008), tempos políticos (períodos ditatoriais e democráticos) e de eventos 

competitivos (Olimpíadas, premiações cinematográficas). Cada um destes tempos está 

composto de regularidades e de irregularidades, como explica Serres (2015), e quanto maior for 

o número de irregularidades dentro da narrativa, a sensação de aceleração temporal aumentará.  

Lembramos da fábula contada por Marshall Berman (1986) sobre a transformação que 

a modernidade causou no entendimento do tempo, acudindo à novela romântica de Jean Jacques 

Rousseau, A Nova Heloísa (1761). No romance, o jovem herói, Saint-Preux, realiza a mudança 

arquetípica de deixar o campo para morar na cidade, um movimento realizado por milhares de 

seres humanos na modernidade. 

 

Ele [Saint-Preux] experimenta a vida metropolitana como “uma permanente 

colisão de grupos e conluios, um contínuo fluxo e refluxo de opiniões 

conflitivas. (...) Todos se colocam freqüentemente em contradição consigo 

mesmos”, e “tudo é absurdo, mas nada é chocante, porque todos se acostumam 

a tudo”. Este é um mundo em que “o bom, o mau, o belo, o feio, a verdade, a 

virtude, têm uma existência apenas local e limitada”. (BERMAN, 1986, p.17). 
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Alguns meses depois da sua chegada à cidade, Saint-Preux escreve uma carta para a sua 

namorada, Júlia, na qual expressa o turbilhão de emoções vividas na cidade: 

 

Após alguns meses nesse meio, eu começo a sentir a embriaguez a que essa 

vida agitada e tumultuosa me condena. Com tal quantidade de objetos 

desfilando diante de meus olhos, eu vou ficando aturdido. De todas as coisas 

que me atraem, nenhuma toca o meu coração, embora todas juntas perturbem 

meus sentimentos, de modo a fazer que eu esqueça o que sou e qual meu lugar 

(...) Eu não sei, a cada dia, o que vou amar no dia seguinte (...) eu vejo apenas 

fantasmas que rondam meus olhos e desaparecem assim que os tento agarrar 

(Ibid.). 

 

Berman, a partir do romance de Rousseau, conclui que a atmosfera de turbulência, de 

agitação, de embriaguez psíquica e destruição das barreiras morais, é a atmosfera, que dá 

origem à sensibilidade moderna metropolitana. Ao ver que a modernidade setecentista já era 

angustiante para Saint-Preux, os cidadãos do terceiro milênio somente podemos nos ater a 

encontrar, no meio deste furacão de dados, estatísticas e tragédias, uma narrativa capaz de 

transfigurar o conceito do tempo, a favor de um ritmo mais primordial. 

 

3.1.6 O receptor implícito 

 

O leitor empírico é você, eu, todos nós, quando lemos um texto. Os leitores 

empíricos podem ler de várias formas, e não existe lei que determine como 

devem ler, porque em geral utilizam o texto como um receptáculo de suas 

próprias paixões, as quais podem ser exteriores ao texto ou provocadas pelo 

próprio texto (..) a fronteira entre a leitura crítica e a interpretativa é ínfima e 

deve ser estabelecida em termos de intensidade, de clareza e de lucidez na 

exposição dos resultados de uma cooperação cumprida. (ECO, 1994, p.14-15). 

 

Para evitarmos qualquer equívoco ao utilizar termo “leitor” passamos a tratar o futuro e 

hipotético leitor de notícias como um “receptor implícito” (AMARAL, 2014, p.7). Segundo a 

autora, o termo “receptor implícito” oferece uma dimensão na qual, o leitor não é somente um 

sujeito receptor que foi contemplado pelo autor do texto, mas, o termo se refere igualmente a 

uma dinâmica previamente projetada de sugestões de significações dadas previamente pelo 

autor. Nesta perspectiva, o leitor é um sujeito que sintetiza em uma compreensão singular os 

significados do seu universo de experiências com os significados propostos pelo autor.  

Esse sujeito receptor, além de ser o responsável pela construção do sentido do texto que 

consome, torna-se um indivíduo politicamente ativo, que é capaz de perceber o texto midiático 

como produto de forças ordenadoras da sociedade, e que também consegue tratar esse texto 
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conforme sua própria realidade, apropriando-se de suas indicações de sentido e resistindo a elas 

de maneira consciente. Guillermo Orozco (1996), ao discutir o tema, afirma que: 

 

o sujeito (...) se vai constituindo em receptor, em parte devido à mediação 

exercida pelos mesmos meios e mensagens sobre seus processos de recepção, 

em parte devido a suas múltiplas aprendizagens em outros cenários sociais, 

vivências e condicionamentos contextuais e estruturais. Nesse processo, ao 

combinar as referências simbólicas oriundas dos media com as de seu universo 

experiencial, o sujeito receptor constrói representações sobre o tempo e o 

território que ele ocupa. Tais representações simbolizam seu cotidiano, 

modificando-o através de proposições de imagens, ações etc. (OROZCO, 

1996 apud AMARAL, 2014, p.106). 

 

Entretanto, o receptor implícito é o ponto de vista interno à estrutura textual, é a voz 

imaginária que habita a mente do autor, e a voz que o guia na formulação da intenção do texto. 

Ao estar vinculado ao ato de leitura, o receptor implícito passa a configurar o comportamento 

do receptor-leitor real. O receptor implícito é um leitor potencial que está sendo presumido pelo 

autor do texto.  

Umberto Eco, no livro Seis passeios pelo bosque da ficção, nos diz que “todo texto é 

uma máquina preguiçosa pedindo ao leitor que faça uma parte de seu trabalho, uma vez que 

uma narrativa pede a ele próprio que preencha toda uma série de lacunas” (ECO, 1994, p.9). 

Desta forma, o receptor implícito é um modelo imaginário, cuja potência interpretativa irá 

preencher as lacunas do texto. Mas aqui podemos perguntar: quem determina as regras da 

interpretação e os limites cognoscitivos do leitor modelo? Com certeza, o autor. Mas, abrimos 

uma outra interrogante: Quem seria esse autor? Segundo Eco, o autor é uma entidade empírica 

que escreve a história e decide que leitor modelo lhe compete construir (Ibid.).  

Ao realizar uma análise de leitura de informações noticiosas, precisamos observar ao 

leitor modelo que está suposto nas informações que o jornalista fornece. Deste leitor modelo, 

podemos pressupor que vá preencher as possíveis lacunas de sentido que restariam no 

entendimento do texto. Ele, o leitor presumido, tem por meta permitir que o sentido potencial 

do texto seja atualizado. Em outras palavras, ele “é o leitor ideal que responderia de forma 

correta – conforme a vontade do próprio autor – às solicitações (explícitas ou implícitas) de um 

texto” (AMARAL, 2014, p.69).  

Eco (1994) também nos leva a pensar que o leitor modelo pode ser conduzido a 

conclusões ‘erradas’, desde que uma interpretação errada esteja programada previamente no 

interior do texto. No aspecto da produção de textos jornalísticos, o redator lida com a 
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responsabilidade de fornecer programas de interpretação de textos, e o mais importante, que 

estes programas tenham a capacidade de afetar a sensibilidade do leitor.  

No caso de imagens fotográficas de violência policial, em que o jornalista espera que o 

espectador esteja disposto a se comover, e este não o faz, evidentemente, como espectador 

empírico, estaria realizando uma “leitura” equivocada da fotografia. Mas ‘equivocada’ em 

relação a quê? Ao tipo de público que o jornalista tinha em mente, ou seja, uma pessoa disposta 

a acompanhar uma notícia que o envolva emocional e eticamente? A proposta do autor, quando 

enuncia imagens de violência, consiste em levar o ‘outro’ a experimentar momentos de choque 

e indignação. O que todo autor não busca é uma reação apática (sem pathos) às sugestões de 

significado que ele propôs.  

Afinal, quem seria esse leitor modelo? Ele é “uma espécie de tipo ideal que o texto não 

só prevê como colaborador, mas, ainda, como criador” (ECO, 1994, p.15). Além disso, se 

espera por parte do leitor modelo que ele tenha interesse em fazer parte do jogo interpretativo, 

que se envolva na atividade de tentar interpretar o texto que o escritor fez, para atualizar o 

significado potencial deste texto.  

O leitor, ao participar do jogo interpretativo da narrativa textual fornecida pelo escritor, 

aceita criar uma relação empática com ele e também com o texto. Nas redes sociais digitais, 

programamos autores que queremos seguir, sejam estes singulares ou coletivos. Escolhemos 

criar relações empáticas com bloggers, chargistas, ou empresas de notícias, porque 

concordamos com o sentido que eles propõem sobre os fenômenos do mundo. Assim, o ato de 

seguir um autor representa o prazer de construir coletivamente uma rede de significados 

compartilhados, para evitar a sensação de desamparo dada pela desconexão. 

 

3.2 MÍDIAS INFORMATIVAS 

 

3.2.1 Partilha sensível dos acontecimentos midiáticos 

 

Depois de apresentar categorias que relacionam narrativas, identidade e cotidiano, 

propomos introduzir questões relativas à função estética do jornalismo da mídia independente. 

Seguindo as palavras de Rocha e Portugal (2012, p.281) todas as superfícies, na modernidade, 

“contaminam-se de hiperestetização: corpos, suportes artísticos, teorias, sensibilidades, (...) o 

social torna-se fato de imagem”. Tal regime hiperestetizador, além de modificar os hábitos de 

consumo de informação, também vai construindo novas ordens de parentesco pelos vínculos 

sociais que estabelece, seja por empatia ou antipatia.  
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Em toda experiência estética há uma partilha do sensível que dá forma a comunidades 

(RANCIÈRE, 2009). A partilha do sensível é entendida como a criação de vínculos entre 

pessoas pela forma similar do sentir: seja pelos gostos culturais, pelas filiações religiosas ou 

ideológicas. Ao mesmo tempo, uma partilha do sensível separa os indivíduos em comunidades 

sensitivas, produzindo aglutinamentos de poder e de inclusão social. Mas, também, a formação 

de comunidades implica a exclusão daqueles que não estão sintonizados com as formas 

sensíveis, gerando desigualdade e exclusão. Nesta reflexão consideramos que o entendimento 

dos discursos tem um componente apriorístico fundado no sensível. Isto quer dizer que a 

interpretação dos acontecimentos midiáticos é fundamentalmente uma avaliação estética, que, 

por sua vez, é compartilhada com um coletivo presumido. Tomando por referência este conceito 

podemos afirmar que toda imagem, texto ou produto cultural, não é simplesmente uma 

composição de pontos, letras ou pigmentos. É uma forma de partilha do sensível.  

Em contextos de hiperestetização, o valor de uma comunicação midiática varia 

dependendo de quão fotogênico seja o acontecimento. Assim, os valores estéticos das imagens 

midiáticas reordenam a sensibilidade de coletividades, cada dia mais globais. Somos afetados 

moral e fisicamente em diferentes graus de intensidade quando estamos frente ao prazer ou ao 

mal-estar, e para cada situação, realizaremos convocações e desagregações afetivas diferentes.  

Advertimos aqui que não consideramos a fotografia como prova irrefutável dos fatos. 

Ao contrário, coincidimos com Sartre (2006) quando diz que um fato é algo que se deve 

encontrar no curso da interação que estabelecemos com ele. Portanto, não se deve esperar dos 

fatos que eles se organizem por si mesmos numa totalidade sintética que forneceria por si 

mesma sua significação. A questão que problematizamos não é a veracidade de uma imagem, 

mas as partilhas do sensível que uma comunidade estabelece com um fato.  

No estudo dos afetos que estão mediados pelo sensível, o fato é a estrutura essencial das 

reações do homem contra o mundo. (SARTRE, 2006, p.14-23).  

Para analisar os fatos selecionados nesta dissertação, procuraremos indagar sobre as 

sujeições estéticas e políticas que exercem forças coercitivas na ordenação afetiva da sociedade. 

Identificamos que estas duas sujeições (política e sensível) estão em tensão semântica 

permanente. A interpretação que os indivíduos realizam dos acontecimentos cotidianamente, é 

uma síntese dada entre aquilo que nos convoca socialmente e aquilo que nos afeta 

sensorialmente. Sob essa lógica, podemos considerar que o ato de interpretar acontecimentos 

midiáticos está permeado pela ponderação entre o desejo de sentir um tipo específico de emoção 

e desejo de estar vinculado com uma coletividade.  
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É oportuna a definição que José Aidar Prado (2016) propõe sobre a ideia de 

acontecimento, ou seja, aquele instante prévio à formação de significado: 

 

O acontecimento é o que rompe com a continuidade da lei e da ordem, da 

situação, não podendo ser colocado sob a lógica do fundamento. Nesse 

momento de ruptura em que as ordens e as leis caem, o acontecimento não 

tem fundamento senão dado na contingência, pelos próprios sujeitos que se 

filiam a ele e iniciam um processo de verdade, como diria Badiou (PRADO, 

2016, p.16). 

 

Isto quer dizer que durante um acontecimento há um caos em processo de ordenação, 

uma quebra da estabilidade normativa que demanda dos sujeitos uma voz que dite o que é a 

‘verdade’. Na modernidade, o jornalismo seria a grande narrativa que oferece as diretrizes para 

fornecer um significado aos acontecimentos assignificantes.  

A partilha do sensível (RANCIÈRE, 2009) é similar à metáfora do tecido de Maffesoli 

(1998), já citada nesta dissertação. O discurso jornalístico massivo, enquanto escolhe os fios 

para tecer uma sociedade imaginária, coloca alguns elementos no centro da trama e marginaliza 

outros. Os marginalizados da narrativa hegemónicas é um conjunto de sujeitos agrupados por 

categorias coercitivas que visam a manutenção de uma forma específica de poder.  

Ana Flavia Marx,26 descreve a forma em que a grande imprensa brasileira menospreza 

a cobertura dos protestos acontecidos durante ondas de resistência civil. A ausência de imagens 

de protestos é um silêncio proposital, pois, em uma grande escala, as instituições detentoras do 

discurso oficial, querem apresentar uma versão estática da imagem nacional. As informações 

que circulam dentro das grandes mídias brasileiras somente apontam a tipos específicos de 

eventos econômicos e políticos. Ou seja, quando uma mídia informativa ignora propositalmente 

um fato social, o que está buscando é evitar a formação de uma coletividade organizada ao 

redor de uma narrativa que ameace a integridade das instituições detentoras do poder.   

Entretanto, existe aqui uma possibilidade mais inquietante para aqueles que enxergam 

no jornalismo dos grandes grupos midiáticos algum tipo de preocupação social. Imaginamos 

ler um jornal tradicionalmente conservador, e nos deparamos com uma única notícia que tem 

uma abordagem excepcionalmente progressista. ‘A que se deve essa mudança? Por que estão 

contado isso?’ E, lembrando a pergunta de Žižek: “Você diz isso, mas por que está me dizendo 

abertamente agora?...” A partir desta questão, o autor acentua que “o ato de relatar publicamente 

                                                 
26 MARX, Ana Flávia.  Mesa de debates sobre o papel das mídias alternativas na mobilização dos movimentos 

populares e na defesa da democracia, do 4º Evento do ECA PELA DEMOCRACIA! Debate. Auditório Paulo 

Emílio, ECA - USP, 29 de abril de 2016. 
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uma coisa nunca é neutro; afeta o próprio conteúdo relatado. A pergunta a ser feita é: o que 

mais existe nessa declaração que levou o orador a enunciá-la?” (ŽIŽEK, 2008, n.p.). O discurso 

jornalístico está composto tanto de preenchimentos, quanto de lacunas, e a forma em que 

preenchimentos e lacunas são ordenados, o ato de enunciação altera o conteúdo enunciado. Em 

outras palavras, ao mesmo tempo que as comunidades se organizam ao redor do que é dito 

publicamente, também se organizam ao redor das sombras produzidas pelo enunciado. 

 

3.2.2 Legitimação das instituições jornalísticas 

 

Os assuntos da política brasileira adquirem novas configurações visuais quando 

noticiadas em ambientes digitais. Num contexto de visibilização de forças contra-hegemônicas, 

os marginalizados obtiveram um espaço de expressão pública no jornalismo de mídias 

independentes. A mediação aqui mencionada, atualizou em certa medida a relação entre os 

poderes públicos e a sociedade civil. Lembrando a colocação de Nilda Jacks: 

 

Na esfera da política, por exemplo, os meios passaram de meros 

intermediários à cena principal na configuração dos sentidos do discurso e da 

ação, na fiscalização dos governos e das instituições estatais e na facilitação 

do diálogo entre Estado e sociedade civil, mesmo que disfarçando alguns 

interesses. (JACKS, 2008, p.20). 

 

São cotidianas as evidências que demostram que o jornalismo não é uma profissão 

ideologicamente imparcial. Mas cabe lembrar que o jornalismo nem sempre foi visto no seu 

papel protagônico no ordenamento do imaginário sociopolítico. Na visão de Gaye Tuchman 

(2009), uma perspectiva sociológica mais tradicional sobre as notícias, que auxiliou durante 

muito tempo uma concepção da “notícia-espelho” da realidade, referia-se aos textos 

jornalísticos como reflexo da estrutura da sociedade. Tuchman nos lembra no seguinte 

parágrafo essa visão mais tradicional do jornalismo: 

 

Socializados nessa atitude social e nas normas profissionais, os jornais 

cobrem, selecionam e difundem histórias sobre temas identificados como 

interessantes ou importantes. Em virtude do cumprimento desta função por 

parte dos jornalistas, as notícias refletem a sociedade: as notícias apresentam 

à sociedade um espelho das suas preocupações e interesses (TUCHMAN, 

2009, p.93). 

 

Neste paradigma construtivista, as notícias são uma espécie de índice da ‘realidade’, 

mas possuem formas textuais para enquadrar os acontecimentos. A escolha da narrativa é 
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“orientada pela aparência que a ‘realidade’ assume para o jornalista, pelas convenções que 

moldam a sua percepção e fornecem o repertório formal para a apresentação dos 

acontecimentos, pelas instituições e rotinas” (TRAQUINA, 2001, p.87). Neste contexto teórico, 

há uma valorização do papel das fontes da informação, negando a posição de que “os valores-

notícia dos membros da comunidade jornalística têm um papel ideológico central na reprodução 

da ‘ideologia dominante’” (TRAQUINA, 2001, p.115). 

Tuchman (2009), após rememorar essa ideia tradicional das notícias, faz uma 

atualização que considera a narrativa jornalística como transfiguradora27 da realidade: 

 

As notícias registram a realidade social e são simultaneamente um produto 

dessa mesma realidade, na medida em que fornecem aos seus consumidores 

uma abstração seletiva intencionalmente coerente, mesmo podendo descurar 

certos pormenores. [...] A abstração e a representação seletiva da informação, 

e a atribuição reflexiva de significado aos acontecimentos enquanto notícias 

são características naturais da vida cotidiana (TUCHMAN, 2009, p.98-99). 

 

Isto quer dizer, na colocação de Tuchman, que mesmo considerando o contexto de 

partilha coletiva de significados para a compreensão da realidade, as notícias, uma vez ligadas 

a uma dimensão social e historicamente localizada, atuam não só definindo e redefinindo, 

“constituindo e reconstituindo as significações sociais; mas também definindo e redefinindo, 

constituindo e reconstituindo modos de fazer as coisas – os processos existentes nas instituições 

existentes” (TUCHMAN, 2009, p. 104).  

Na nossa hipótese, as notícias não espelham, sem tensão, a realidade. Ao contrário disso, 

elas fazem parte vital da constituição da organização material e emocional da sociedade. A 

transformação da visão da objetividade política no jornalismo, entre outras razões, é 

consequência da mudança estrutural do mercado global de informações. Sobre tal mudança, 

Laymert Garcia dos Santos (2011) nos lembra que: 

 

Estamos longe, muito longe dos inocentes telejornais de outrora, e até mesmo 

das grosseiras manipulações da informação. O poder das imagens agora se 

tornou sinônimo de poder de fogo, mas, infelizmente, não se trata de metáfora. 

O poder econômico encontrou uma maneira de atualizar a sua potência 

assumindo o controle da produção e divulgação da própria atualidade 

(SANTOS, 2011, p. 161). 

 

                                                 
27 Tuchman não usa nesse texto o conceito de ‘transfiguração’ de Ricouer, no entanto, achamos que é uma inclusão 

oportuna, devido aos pontos em comum que os dois autores trabalham. 
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As instituições midiáticas se apresentam sempre como um sistema organizado de meios 

para uma satisfação comunicacional. Assim, os conflitos institucionais surgem quando as 

necessidades que dão origem a uma instituição satisfazem somente uma parcela da sociedade; 

e ainda assim, as obrigações correspondentes àquela instituição são aplicadas à maioria. 

 

Se a necessidade encontra na instituição uma satisfação tão somente indireta, 

‘oblíqua’, não basta dizer que ‘a instituição é útil’ pois é preciso ainda 

perguntar: para quem ela é útil? Para todos aqueles que dela têm necessidade? 

Ou antes, para alguns (classe privilegiada), ou somente para aqueles que põem 

em funcionamento a instituição (burocracia)? (DELEUZE, 2010, p.30). 

 

Vemos, então, que as instituições, por serem formas mediadoras de poder, exercem dia 

após dia, uma ação dupla de integração e exclusão social. O que Deleuze aponta é que a 

aproximação das classes privilegiadas da burocracia tem por resultado a exclusão dos que não 

fazem parte destas classes privilegiadas.  

A maneira de exemplo histórico, lembramos brevemente como a consolidação das 

instituições midiáticas responderam sempre às necessidades de poderes sociais subjacentes. 

Lembra Marcondes Filho (2000), que em uma primeira fase do jornalismo – no final do século 

XVIII, durante a Revolução Francesa - as empresas jornalísticas atendiam a alguns núcleos 

burgueses de poder econômico e financeiro da época. O principal propósito destas empresas 

era defender bandeiras políticas  

Citando a Felipe de Mello (2015), o enunciador (no nosso caso, o jornalista) ocupa um 

lugar que indica uma relação de força, e dependendo do lugar institucional que ele ocupa, irá 

produzir efeitos de sentido determinados. “Quanto maior o capital simbólico [para usar uma 

expressão de Bourdieu], maior a chance do dizer fazer efeito, ser considerado legítimo; produzir 

o efeito desejado” (MELLO, 2015, p.59-60). A partir desta ideia entendemos que todos os 

indivíduos são capazes e estão autorizados (em regimes democráticos) a proferir discursos; 

porém, nem todos os indivíduos possuem a legitimidade para causar efeitos no mundo, posto 

que nem todos os indivíduos são úteis às classes privilegiadas, nem são úteis às instituições que 

fazem funcionar a maquinaria burocrática. A legitimidade institucional do enunciador 

possibilita o exercício do dizer, e, mais importante, de causar efeitos no mundo com aquilo que 

foi dito.  

A legitimidade de um enunciador (sendo um sujeito historicamente situado), coloca em 

evidência o poder institucional que o respalda, tanto na mediação informativa que ele realiza, 

quanto no poder afetivo que incorpora. Por isso deve se entender o cenário dos discursos, 

sempre mediados pelo poder de afecção que eles possuem, e que está em constante processo de 
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legitimação28.O jornalismo não é, apenas, instituinte de uma realidade social, mas ao mesmo 

tempo é instituído pela interação com a própria sociedade.  

Nos dizeres de Berger e Luckmann (2000) 

 

Essa integração [do objetivo e o subjetivo] exige a sistemática consideração 

da relação dialética entre as realidades estruturais e o empreendimento 

humano de construir a realidade na história (BERGER; LUCKMANN; 2000, 

p.243). 

 

3.2.3 O ofício do jornalista 

 

Adriana Barsotti (2014) chama a atenção para a ideia de que, em geral, os governos 

preferem divulgar informações simplificadas e tendem a se esquivar da exigência democrática 

de proporcionar dados que permitam maior transparência da gestão e da contabilidade pública. 

No entanto, Barsotti igualmente argumenta que no momento em que irrompe a internet no 

cotidiano dos cidadãos, talvez seja possível que esse novo recurso informativo seja capaz de 

contribuir ao aprofundamento da vivência democrática. O acesso à informação seria traduzido 

em capacidade de participação política.  

Por outra parte, Dominique Wolton (2010) nos faz duas advertências: a primeira, sobre 

a paradoxal relação com as tecnologias da comunicação. Elas, por um lado, têm sido 

fundamentais nos movimentos históricos de revolução cultural, e ao mesmo tempo, as mesmas 

tecnologias convidam a certa submissão voluntária. “A dependência é tanta que liberdade passa 

a ser estar multiconectado” (Ibid., p.32).  

                                                 
28 Um exemplo da mudança de legitimação se encontra nos hábitos de consumo de notícias no Brasil. A diminuição 

na audiência do Jornal Nacional, da TV Globo, nos últimos anos, manifesta tanto a queda de confiança dos 

telespectadores nesse veículo midiático, quanto o engessamento do formato televisivo. A queda de audiência do 

Jornal Nacional, principal produto jornalístico da emissora, assustou a cúpula diretora. A baixa de cerca de 7/8 

pontos, representa 35% a menos de audiência em um dos horários mais caros da TV. O jornalista José Armando 

Vannucci também informa que novelas como Os 10 mandamentos e Chiquititas conseguiram superar a audiência 

do Jornal Nacional, que é seu principal produto, ferindo a credibilidade do canal. (VANNUCCI, J. A. Baixa 

audiência do Jornal Nacional assusta Rede Globo. Jovem Pan. 2015. Disponível em: 

<http://jovempan.uol.com.br/videos/entretenimento/parabolica/baixa-audiencia-do-jornal-nacional-assusta-rede-

globo.html>. Acesso em: 14 jan. 2016). 

Da mesma maneira, foi emblemático o dia em que o apresentador José Luiz Datena, durante o programa de 

jornalismo sensacionalista Brasil Urgente foi surpreendido pela resposta de uma enquete realizada no dia 13 de 

junho de 2013, durante os protestos conhecidos como Jornadas de Junho de 2013. A pergunta “Você é a favor 

desse tipo de protestos” terminou tendo 3012 votos a favor contra 1942 votos contra. O resultado da enquete foi 

tão inesperado que o apresentador teve que mudar seu discurso de repúdio aos manifestantes por uma postura 

menos agressiva e pejorativa, embora seu mal-estar pelo resultado da enquete fosse evidente. (DATENA 

surpreendido em pesquisa! Passe Livre 13/06/13. Programa Brasil Urgente. 3’05”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?time_continue=134&v=7cxOK7SOI2k>. Acesso em: 15 jan. 2016. 
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A segunda advertência de Wolton está relacionada com a ideia do quarto poder, e como 

ele seria a degradação do contrapoder, e não uma vitória. “O jornalista não é o amigo do cidadão 

nem amigo do poder, tampouco do juiz. Se aceitar esse papel de amigo, perderá a confiança do 

público (...), deve combater nos dois frentes” (Ibid., p.73).  

As ideias dos dois autores acima mencionados, ainda que contraditórias, são produto da 

ambiguidade existente na definição contemporânea das responsabilidades do jornalista.  

No entanto, aproveitamos os pontos comuns das duas críticas para compreender o papel 

do jornalista como aquele que possui certo controle sobre a notícia. Para Adriana Barsotti 

(2014) o termo gatekeeping se refere, precisamente, à função exercida pelas mídias 

informativas noticiosas para selecionar e administrar o passo das informações que vão ser 

colocadas em circulação numa sociedade. Por exemplo, o corpo editorial de uma revista 

seleciona as matérias de cada edição, visando a atrair o interesse do leitor, mas, ao mesmo 

tempo, a reiterar a circulação de um conjunto de valores e afetos dentro da sociedade.  

O gatekeeping é exercido dentro do contexto da cultura profissional dos jornalistas, 

sendo eles os que elegem “valores-notícia” que se enquadram nos critérios de “noticiabilidade” 

(Barsotti, 2014). Para Mauro Wolf (2009, p. 190), “noticiabilidade corresponde ao conjunto de 

critérios, operações e instrumentos” com os quais os meios de comunicação selecionam 

cotidianamente, “entre um número imprevisível e indefinido de fatos, uma quantidade finita e 

relativamente estável de notícias” (WOLF, 2009, p.190). 

Em relação à notícia, o que define o nível hierárquico da “noticiabilidade”, é classificado 

por Wolf (2009) em cinco pontos: a) a peso representativo dos indivíduos envolvidos no 

acontecimento; b) o interesse da sociedade no acontecimento; c) a quantidade de pessoas que o 

acontecimento envolve; d) a atualidade do acontecimento; e) à possibilidade de evolução futura 

de uma determinada situação. Esses cinco elementos são os que determinam a relevância e a 

importância dada ao acontecimento. Ou seja, ao decidir aquilo que será destaque no home de 

um site, na capa de um jornal ou de uma revista, os editores estão exercendo seu papel de 

gatekeeper, para reiterar alguns valores-notícia. 

Embora o processo de gatekeeping, da forma em que era conhecido antes da aparição 

da internet, tenha sofrido certa corrosão na web, há motivos para afirmar que ele não foi 

eliminado do processo de publicação. O jornalista, é convocado a assumir uma postura 

profissional diferente daquela dos tempos prévios às redes sociais digitais. Quando há excesso 

de informação, o valor da mediação realizada pelo jornalista estará na capacidade de explicar e 

interpretar as ocorrências sociais, dando ordem discursiva dentro do caos do excesso.  
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Por isso, concordamos com a crítica de Katherine Fulton (2000) (AROSO, 2003, p.4) 

quando argumenta que o trabalho do jornalista se torna hoje mais essencial do que nunca, pois 

eles fornecem significado e contexto para todo o ruído que trafega na web. Da igual maneira, 

Fulton comenta que o jornalista tem a função de “facilitar o diálogo on-line, organizar arquivos, 

agregar e reformular informação recolhida através de muitas fontes”.  

Partindo da ideia de que seria possível obter consciência do que acontece no mundo 

mediante o trabalho de mediação dos jornalistas, argumentamos que a capacidade de gestão dos 

coletivos de jornalismo independente permite outra leitura desse mundo. Os jornalistas 

vinculados a movimentos sociais ativistas, recriam o exercício do gatekeeping quando a 

prioridade da atividade jornalística não é lucro, nem a venda de jornais nas bancas. O objetivo 

de narrar o mundo por fora da ditadura do lucro leva a considerar que o ganho de tais 

empreendimentos está num lugar além do capital. Sobre o tema, Adriana Barsotti (2014), nos 

lembra que: 

 

Numa perspectiva otimista, Kovach e Rosenstiel (2004, p. 207) acreditam que 

todas as formas usadas nas práticas jornalísticas podem estimular a 

participação e o julgamento do público, criando fóruns de discussão com 

múltiplas vozes que ajudarão a compreender a natureza da opinião pública 

sobre determinados assuntos: Todas as formas usadas pelos jornalistas no dia 

a dia podem servir para essa função: a de criar fóruns, ao alertar o público para 

temas que de certa forma estimulam julgamentos [...] À medida que essas 

vozes são ouvidas por aqueles que estão no poder, elas permitem entender a 

natureza da opinião pública em relação ao assunto em pauta. É esse processo 

que recria todos os dias, nas sociedades modernas, os antigos fóruns nos quais 

as primeiras democracias do mundo se formaram (BARSOTTI, 2014, p.16). 

 

Nesta perspectiva, o jornalismo das mídias independentes é capaz de mobilizar o público 

pelo engajamento de setores da sociedade cuja voz é tradicionalmente desconsiderada. Há uma 

reestruturação dos valores que hierarquizam os cinco pontos da noticiabilidade de Wolf acima 

citados: a) o peso representativo dos indivíduos envolvidos no acontecimento passa a ser 

medida em outra escala, com novos valores provenientes de discursos tradicionalmente 

marginalizados; b) o interesse da sociedade no acontecimento pode ser despertado com a 

divulgação de dados que a grande mídia não divulga, alterando a constituição do acontecimento; 

c) a divulgação da quantidade de pessoas que o acontecimento envolve não é um dado absoluto 

mas relativo, como diversas vezes foi percebido durante manifestações sociais, em que a cifra 

muda dependendo da mídia que reporta o acontecimento; d) a atualidade do acontecimento 

depende diretamente da própria atualização dada pela mídia, pois a duração do seguimento que 

o jornalista realiza sobre o acontecimento prologa ou encurta a vida da notícia; e) a 
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possibilidade de evolução futura de uma determinada situação depende do compromisso que o 

jornalista tem acontecimento.  

Constatamos com Inês Aroso que, quanto maior a quantidade de informação acessível 

e gratuita, maior será a demanda por jornalistas “para selecionar, hierarquizar, verificar, 

comentar, legitimar, eliminar e criticar” (AROSO 2003, p. 4). Para ela, a web só reforça o 

“papel essencial da profissão de intermediário, que muitos querem suprimir em função de uma 

suposta democracia direta”.   

Sobre a democracia no jornalismo, Dominique Wolton comenta que: 

 

A democracia não é a supressão dos serviços e profissões intermediários, mas 

a validação de seus papéis e a capacidade de criticá-los. Os jornalistas são 

intermediários e contrapoderes [...] Contra os incontáveis poderes e contra o 

lobby dos que pretendem ‘verificar’ a informação ou entregá-la pronta; e em 

relação aos receptores, que não desejam, na maior parte do tempo, ouvir o que 

contraria suas escolhas” (WOLTON, 2010, p.72-73). 

 

Em outras palavras, a função democrática do jornalista é criticar, com dados, 

informações e opiniões, a atuação dos membros da sociedade. Esta concepção do ofício do 

jornalista é próxima ao chamado ‘Síndrome Watergate’29. A expressão significa que o jornalista 

pode assumir o papel social de investigador e justiceiro, não se limitando a reportar uma 

realidade previamente solidificada, mas construi-la dentro e fora da sala de redação. O sentido 

da expressão ‘Sindrome Watergate’ se refere à ascensão de um quarto poder social, o poder dos 

meios de comunicação capazes de eleger e derrubar líderes políticos. 

Na análise de João Canavilhas (2003, p. 65), “no webjornalismo, a notícia deve ser 

encarada como o princípio de algo e não um fim em si própria, deve funcionar apenas como o 

‘tiro de partida’ para uma discussão com os leitores”. O jornalista on-line, aparece nas redes 

sociais digitais para mobilizar o público, mas também, para dar visibilidade ao fruto da 

participação da audiência. Em contextos de consumo de informação digital, a interação entre o 

jornalista e os leitores faz que da notícia um lugar para o debate público. A notícia se torna 

termômetro da emoção da cidadania. A repercussão social da informação, expressa nos 

comentários e compartilhamentos, se integra à relevância do conteúdo noticioso. 

 

                                                 
29 A origem desta expressão vem do escândalo estadunidense de Watergate. Neste episódio da política dos Estados 

Unidos, os jornalistas Carl Bernstein e Bob Woodward foram protagonistas, pois o trabalho que realizaram de 

indagar, descobrir, defender e expor documentos que incriminavam altos mandos da política, colocou- os numa 

posição equiparável ao de promotores da justiça federal. Esse escândalo político foi o motivo da renúncia do 

presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, em 1974. Recomendamos o filme All the presidente´s men (1976) 

do diretor Alan Pakula, que retrata os pormenores deste escândalo político estadunidense. 
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3.2.4 Crise no jornalismo 

 

Testemunhamos na última década o surgimento de múltiplas organizações midiáticas 

digitais que se autodenominam independentes e/ou alternativas. Com a transformação das 

condições tecnológicas, económicas e políticas do mercado da informação, deram-se mudanças 

estruturais dentro das instituições sociais, intrínsecas do circuito da produção e distribuição de 

informação. As experiências comunicacionais marginais às mídias hegemônicas aportam outro 

tipo de temas, criatividade, experimentação e empatias com outros públicos. Porém, o custo – 

físico, econômico e emocional – é pago por aqueles que se afastam do lucro oferecido pelas 

grandes agências midiáticas.  

Tomas Linn (2014) comenta que o jornalismo é uma atividade que tem passado por 

crises cíclicas ao longo do tempo. A título de exemplo, ele lembra que o jornalismo do início 

do século XX teve uma transformação de formato e de produção, quando o a crônica e a opinião 

perderam importância em relação a um tipo de notícia mais clara, despersonalizadas e sem 

vieses subjetivos (LINN, 2014, p.63). Igualmente, décadas mais tarde, o jornalismo latino-

americano entrou em crise por causa da censura e da perseguição por parte das ditaduras 

militares que se instauraram no continente entre a década de 1960 e 1990.  A crise no campo 

jornalístico que aponta Linn (2014), especificamente para a nossa época, pode ser resumida em 

cinco pontos, a saber:  

a)  Os desenvolvimentos tecnológicos do passado – imprensa rotativa, rádio, televisão 

– tiveram na atividade jornalística um forte aliado para a sua divulgação e 

fortalecimento. Ao contrário, na atualidade, considera Linn, a internet surgiu e 

surpreendeu às empresas jornalísticas tradicionais, em favor de uma comunicação mais 

molecular, ágil e mais barata. A internet e as redes sociais tiraram dos jornais impressos 

grande parte do protagonismo e centralidade na administração da informação de 

atualidade.  

Adriana Amado (2016) rememora as transformações da prática jornalística na sala de 

redação quando comenta que: 

 

O jornalista, que décadas atrás, passava horas na sala de redação, conversando 

com seus pares em duras reuniões editoriais, agora vive na nuvem, conectado 

com ao celular, revisando o que as fontes falam delas mesmas, conferindo o 

que é dito pela concorrência, tentando adivinhar como pode transformar um 

tweet em notícia. As redações, que antes eram barulhentas pelo estalo da 

máquina de escrever e pelas conversas em voz alta, hoje são lugares em que a 

conversa é pelo chat, mesmo com aquele que está sentado do lado (...). Antes, 
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os jornalistas se dedicavam a receber, cortar e editar as comunicações que 

chegavam as agências de notícias. Hoje, (...) [os jornalistas] gastam a maior 

parte do seu tempo atendendo um monte de pessoas interessadas em publicar 

as suas novidades.  Agora, cada fonte de informação é uma agencia per se, e, 

em alguns momentos, como nas agências governamentais, tem mais 

orçamento para produzir sua própria informação que a maioria das mídias 

(AMADO, 2016, p.13-14, tradução nossa). 

 

Resumindo o mencionado por Adriana Amado, o jornalista de hoje dedica seu a trabalho 

a moderar as narrativas que recebe já elaboradas das suas fontes, pois perdeu, em certa medida, 

o conhecimento exclusivo da atividade informativa. Numa sociedade altamente midiatizada, os 

cidadãos, aos poucos, foram aprendendo a relatar ao mundo suas experiências cotidianas nas 

redes sociais digitais, tirando do jornalista profissional a função de ser o narrador legítimo das 

sociedades.  

b)  A crescente frivolização das notícias tem sido um método usado pelo jornalismo 

atual para atrair uma geração mais nova (menores de 40 anos) e desconectada de leitores. 

Jornais emulam conteúdo gerados dentro das redes sociais digitais para compor a 

notícia, colocando crise outros tipos de fazer e saber jornalístico, como a crónica e a 

reportagem investigativa.  

c)  A crise financeira dentro das empresas do setor informativo é consequência dos 

anteriores pontos, afetando diretamente os recursos destinados a realizar um trabalho 

mais profundo e complexo, gerando um círculo vicioso que produz perda de qualidade 

jornalística, o que faz perder leitores e patrocinadores.  

Para Adriana Amado (2016), a informação que é publicada nas mídias, cada dia é feita 

com maior frequência fora da sala de redação, e o trabalho da sala de redação é somente de 

conferir a veracidade das fontes. Isto é consequência da redução das salas de redação na grande 

maioria dos jornais, a falta de capacitação para o tratamento de temas complexos, a exigência 

tecnológica das múltiplas plataformas e formatos, e todo de maneira urgente. Esta condição 

leva a que o jornalismo de hoje seja reduzido à reprodução de outras fontes, nem sempre 

confiáveis. 

d) O quarto ponto que Linn (2014) aborda, é a conhecida a pressão de certos regimens 

políticos para desprestigiar vozes jornalísticas, impedindo a livre ação informativa. Linn 

numera alguns dos países latino-americanos que, no seu momento, atentavam contra a 

integridade moral e física dos jornalistas. Entre os países com maior controle das 

empresas midiáticas estavam Cuba, Ecuador, Bolívia, Venezuela e Argentina.  
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e) Linn (2014) comenta que há uma volta do jornalismo partidário e de tribuna, que 

assume com força, um papel propagandista. A crise financeira do setor jornalístico, 

causado em parte pelo barateamento da produção e divulgação de informação, leva às 

empresas noticiosas a fazer negócios com líderes dos setores público e privado.  

Aos cinco pontos acima descritos acrescentamos que, desde um ponto de vista 

profissional, a imediatez das redes sociais digitais leva aos jornalistas, principalmente aos mais 

jovens, a um território em que confluem as paixões cotidianas da intimidade e o exercício 

profissional de informar. Assim nas redes sociais digitais, a reserva e o pudor diminuem, 

enquanto aumenta a exposição de estados emocionais e compulsões. Consequência deste estado 

de demanda permanente de posicionamentos políticos, o discurso jornalístico aumentou sua 

carga de opinião, afetando diretamente o trabalho de investigar e tecer uma história coesa. 

 

3.2.5 Mídias, partidos políticos e algoritmos 

 

Joan Botella Corral, durante uma palestra intitulada ‘Corrupção política e escândalo 

cidadão: o papel da mídia’30, explica que se em uma sociedade o número de mídias 

informativas é menor ao número de partidos políticos, as mídias terão maior controle sobre a 

imagem dos partidos políticos. Isto porque os poucos atores midiáticos determinarão quais as 

vozes políticas que receberão visibilidade. Isto acontece nos sistemas em que há liberdade de 

compra e oferta midiática. Em uma sociedade com um império midiático fortemente instaurado, 

a voz política que terá preferência de divulgação será a dos partidos que representem algum 

benefício ao império midiático. E, muitas vezes, os líderes políticos se interessam, com razão, 

pela influência das narrações dominantes para evitar as responsabilidades sobre os erros que 

eles não assumem, e que procuram disfarçar pela manipulação dos dados publicados.  

Ao contrário, se o número de representantes políticos é menor do que o número dos 

atores midiáticos, os jornais estarão condicionados às decisões dos poucos representantes 

políticos. Por exemplo, quando se instauram governos ditatoriais, os discursos midiáticos se 

homogeneízam, pois as mídias que não são simpáticas ao governo tenderão a sofrer algum tipo 

de silenciamento. Pode ser desde a perseguição judiciária até o extermínio. Esta condição é 

cotidiana nos países da América Latina, em que a perseguição e morte de jornalistas é um 

padecimento do direito a se expressar livremente. Por exemplo, no caso específico da 

                                                 
30 CORRAL, J. B. Palestra proferida na Escola Superior de Propaganda e Marketing, de São Paulo, no dia 16 de 

fevereiro de 2016. 
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Colômbia31, se constata que após o ano de 2002, a “estratégia” para desestimar o trabalho 

jornalístico crítico mudou. Os homicídios de jornalistas diminuíram, mas aumentaram os 

processos judiciais contra eles. Do mais alto do governo, os jornalistas eram acusados 

popularmente de “guerrilheiros” ou “terroristas” quando refutavam uma informação de carácter 

oficial. 

A espetacularização da informação produz a ideia de que os atores políticos não são 

mais representantes dos poderes públicos mas que respondem a pautas performáticas do mundo 

do entretenimento e do marketing. Cara é a lição dos publicitários quando dizem que a ‘um 

comprador não se convence, mas se atrai’. Na dimensão do consumo de informações, o feitiço 

sedutor da mercadoria é mais poderoso que um argumento racional. O jornalismo, da mesma 

forma, seduz a seus leitores pela potência emotiva das suas imagens e palavras.  

Tendo como pressuposto que estamos localizados, técnica e historicamente, numa época 

de redes de comunicação digital, podemos pensar que a fragmentação das redes permite que as 

pessoas encontrem um nicho no qual se sintam mais cómodas e satisfeitas. Uma espécie de 

informação à la carte. A informação está programada para chegar a nós, em parte pelas nossas 

escolhas (escolhemos seguir um site, um artista, um escritor ou um jornal específico), mas 

também pelo algoritmo que escolhe para nós, a partir de nossas escolhas anteriores, o que 

aparecerá nas nossas telas, criando um efeito de ‘bolha’ discursiva.  

Prevemos que a algorítmica programação do nosso consumo de informação tende a 

aumentar a polarização ideológica das sociedades. A distinção feita entre esquerda e direita, 

progressistas e conservadores, instiga uma série de partilhas sociais que afetam os critérios de 

vinculação emocional. A peculiaridade dos dias atuais é que o agendamento das notícias 

(agenda setting) sofre pela “ditadura do algoritmo”. Esta expressão foi usada pelo jornalista 

Pepe Escobar32, para sintetizar a ideia de que a moderação de imagens e textos em redes sociais 

digitais está decidida por um código capaz de sobre-expor ou subexpor conteúdos que tem 

potencial de virar notícia.  

O que está problematizado na expressão ‘ditadura algorítmica’ é que estes moderadores 

algorítmicos não têm, necessariamente, vasta competência cultural, ou capacidade de analisar 

contextos. As notícias, para o código, são dados matematicamente ponderados, opacos e sem 

significado, mas seu impacto nos processos democráticos é efetivo. 

                                                 
31 EL TIEMPO. El tormentoso ejercicio del periodismo en Colombia. Disponível em: 

<www.eltiempo.com/multimedia/especiales/amenazas-y-agresiones-a-periodistas-en-colombia/15208975/1>. 

Acesso em: 11 jan. 2017. 
32 ESCOBAR, P. A silenciosa ditadura do algoritmo. Outras Palavras. Disponível em: 

<http://outraspalavras.net/posts/a-silenciosa-ditadura-do-algoritmo/> Acesso em: 11 nov. 2016. 
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3.2.6 História e mídia 

 

Marco Antônio Natalino (2007), após uma pesquisa quantitativa sobre as falas dos 

atores das narrativas do telejornalismo de referência (policiais-heróis, vítimas, criminosos-

vilões), chega à conclusão de que, para construir a narrativa, os telejornais usam duas 

estratégias. “Por um lado, o criminoso é construído como personagem sem voz, uma voz 

ausente; por outro, utilizam-se de outras vozes que não a dos jornalistas para emitir juízos de 

valor sobre esses personagens” (NATALINO, 2007, p.115). Com isto entendemos que os 

telejornalistas constroem os juízos de valor de forma indireta, quando escolhem os personagens 

que os formularão. Dentre estes personagens, habitualmente encontramos o depoimento 

emotivo das vítimas do crime, a visão especializada dos peritos e legistas e a opinião das 

testemunhas da ocorrência.  

Com a exibição de fotografias de crueldade infringidas a indivíduos diferentes a ‘nós’ 

(pela cor da sua pele, seu sotaque, sua religião) se continua com uma lógica que nos dissuade 

de reconhecer a existência de um outro tipo de vítimas da violência diferentes de ‘nós’. O 

‘outro’, mesmo sem ser inimigo, se enxerga pela sua condição de ser alguém que está no mundo, 

não para ser espectador ou um sujeito com fala, mas unicamente para ser um objeto visual. 

Reconhecemos que as agências de jornalismo independente dedicam esforços a dar voz 

àqueles sujeitos que a grande mídia nega serem cidadãos integrais, revertendo até certo ponto 

o quadro da representação midiática dos diversos setores sociais. Por causa das narrativas 

dissidentes veiculadas nos espaços virtuais que dispõem hoje – blogs, sites, perfis nas redes 

sociais digitais – o jornalismo independente é chamado com frequência de militante, partidário 

ou extremamente politizado. 

Este esforço é direcionado a preencher lacunas importantes do imaginário social, 

outorgando olhos e voz àqueles que antes só serviam para serem vistos. As mídias alternativas 

disputam a sua legitimidade enunciativa para divulgar capítulos da história nacional que 

transcorre fora do círculo dos palácios e gabinetes presidenciais. Inspirados em José Marques 

de Melo, temos que: 

 

O que não deu no jornal ou não foi pautado pela televisão vai diretamente para 

a lata de lixo da história, ingressando no mundo fascinante das lendas que o 

povo sabe cultivar, municiando o artesanato dos artífices da história oral.  

(MARQUES DE MELO, apud WOITOWICZ, 2009. p.9) 
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A partir desta ideia lembramos da frase benjaminiana “o cronista que narra os 

acontecimentos sem distinção entre os grandes e os pequenos leva em conta a verdade de que 

nada que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a História” (BENJAMIN, 1987b 

apud MATTOS, 2001). Fatos, personagens e situações são organizados cotidianamente em 

narrativas, mesmo quando não aparecem nos registros oficiais da imprensa. Estas histórias, que 

habitam no abrigo da oralidade popular, constituem um tipo de memória que guarda aspectos 

diversos da vida social cotidiana invisível. E qual o lugar do jornalismo neste processo? “Para 

além de noticiar fatos, a mídia participa ativamente da cena pública, ora produzindo tensões, 

ora estabelecendo alianças, ora conservando e ora rompendo com valores e situações” 

(WOITOWICZ, 2009, p.11).  

Karina Woitowicz (2009) aponta que um dos principais impasses para (re)construir a 

história da mídia independente encontra-se na dificuldade de registros, fontes e acervos de 

pesquisa. “Se, de modo geral, a história da comunicação mantém diversas lacunas, a mídia 

independente ocupa um espaço menos prestigiado em tempos de pesquisa e interesse na área” 

(WOITOWICZ, 2009, p.12).  

Um dos maiores problemas do jornalismo independente digital é a organização 

bibliomêtrica dos arquivos produzidos. Em particular se torna um problema para os 

pesquisadores que procuram indagar sobre o desenvolvimento da história narrada por mídias 

independentes. A organização do acervo de imagens, áudios e textos demanda quantidades 

inimagináveis de trabalho de catalogação, fichamento e armazenamento. Considerando a 

velocidade de produção e difusão de textos, nos perguntamos se as histórias que hoje vemos 

nas telas, algum dia voltarão para completar o circuito da rememoração. Ou ao contrário, 

estaremos condenados a viver na irrepetibilidade das imagens.  

Nos alinhamos com a instigante proposta de Rancière (2012), na qual ele critica a 

passividade dos espectadores. Em situação de observador, a história acontece sem que os 

espectadores participem ativamente dela. Para o autor, ser espectador é um grande mal por duas 

razões: 

 

Primeiramente, olhar é o contrário de conhecer. O espectador mantém-se 

diante de uma aparência ignorando o processo de produção dessa aparência 

ou a realidade por ela encoberta. Em segundo lugar, é o contrário de agir. O 

espectador fica imóvel em seu lugar, passivo. Ser espectador é estar separado 

ao mesmo tempo da capacidade de conhecer e do poder de agir (RANCIÈRE, 

2012, p.8). 
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O observador, ao trocar de lugar com o ator - aquele que age-, poderá ser partícipe dos 

fenômenos, para além da sua função de voyeur. O desafio do espectador é se emancipar do 

fascínio das aparências, e abandonar a sua condição meramente contemplativa. Na lógica do 

espetáculo de Guy Debord, quanto mais o sujeito contempla, menos ele “é”, pois está 

despossuído de si.  

Na sociedade de massas expectantes, atentas ao acontecer noticioso; é exercida uma 

forte dose de controle emocional. Este controle abarca o consumo, os modos de ser, os fins dos 

coletivos humanos e os processos gerais de existência. Retomando o pensamento de Hannan 

Arendt: 

 

Em nossos dias, o recurso mais desenvolvido e disponível do controle é a 

formação da opinião. Para tanto, constitui-se uma interação entre a mídia, a 

burocracia e a escola, como os canais e as ferramentas básicos e 

indispensáveis para a modelagem da estrutura social e dos modos-de-ser 

(aparentemente) individuais (ARENDT, 1981 apud CRITELLI, 2008, p.480-

481). 

 

No contexto de uma sociedade altamente midiatizada, a superação do controle exige a 

criação de novas formas de narrar, de novos formatos narrativos capazes de incluir a complexa 

identidade dos sujeitos que costumeiramente ficam fora das histórias oficiais. Uma das rupturas 

narrativas básicas para qualquer ato emancipatório é a negação veemente de uma estrutura 

social vertical, que coloca alguns acima de outros.  

A figura piramidal da sociedade é uma ilusão espacial que regula o fluxo de poderes 

sociais. Esta imagem primordial tem servido como narrativa ilustrativa que explica que os 

hóspedes que habitam no vértice superior da pirâmide controlam aos que carregam o peso da 

aresta inferior. Atrocidades são cometidas diariamente em nome desta metáfora geométrica, 

sempre visando a manutenção da própria metáfora. O mito da ascensão na pirâmide do sucesso 

social é uma representação adaptada aos tempos modernos do mito da ascensão divina. Estar 

por cima, ou por baixo, da linha da salvação é uma salomônica separação baseada em méritos 

tão abstratos quanto a própria linha divisória. A possibilidade de fazer parte dos registros da 

História é proporcional ao lugar que o sujeito ocupa na metáfora piramidal. Nestes termos, 

ascender significa ser lembrado. 
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3.2.7 Velocidade e jornalismo policial 

 

Um dos principais valores da notícia é a velocidade protagônica da sua publicação. Se 

premia as mídias que publicam primeiro, e não as que melhor publicam, disse Gabriel Garcia 

Márquez33. Omar Rincón (2006), de forma similar, nos diz que a notícia – como o mito – é o 

discurso que dá forma ao caos em que se desenvolvem os acontecimentos, mas a abordagem 

apresentada pela mídia sofre da síndrome do ‘Eu o disse primeiro’: “Para cumprir com o 

imperativo jornalístico da velocidade, da novidade e do esquematismo, cria-se uma notícia que 

vira espetáculo, fazendo da contextualização algo impossível” (RINCÓN, 2006, p.111). Assim, 

para o indivíduo que assiste diariamente o noticiário e lê todos os dias o jornal, será muito difícil 

sentir que faz parte daquilo que lê. Não é mais capaz de ordenar, nem intuitivamente, a posição 

de cada elemento dentro de um conjunto de coisas maiores que seu círculo próximo. A 

impossibilidade de pensar em conceitos e categorias complexas conduz, não somente a 

problemas éticos, mas também a crises de caráter ontológico.  

Aponta Rincón, igualmente, que é muito difícil encontrar valor social e utilidade na 

informação, pois se percebe que por cima dos fatos e da informação está o afã de protagonismo 

das mídias (RINCÓN, 2006, p.116). Lembrando as palavras do sociólogo Lopez Aranguren, as 

agências de notícias e consórcios informativos, através de técnicas modernas de comunicação 

permitem maximizar o efeito retórico das palavras, multiplicando o impacto na consciência do 

telespectador. 

 

Nos sistemas opressivos, que vão desde a estrutura social, passando pela estrutura 

económica, até a vigilância estrita de cada cidadão; entra o problema da monopolização 

do discurso (...). Na batalha das ideias, ser proprietário das organizações midiáticas é 

fundamental para a classe dominante, seja em televisão ou na imprensa, porque por meio 

deles se coloca uma ideologia nas ideias das pessoas 34. 

 

Tomamos aqui o caso das imagens de violência social, quando representada por uma 

imprensa de teor sensacionalista. O formato do jornalismo policial dominante na 

contemporaneidade, lembra Anna Lucia Enne (2007), é herdeiro de algumas matrizes culturais 

da modernidade ocidental, englobando, principalmente, a literatura do fim do século XVIII e 

                                                 
33 MONSALVE, C. A. G. Disponível em: <http://lavilla.com.co/portal/2015/04/27/a-mi-me-toco-un-gabriel-

garcia-marquez-ameno-generoso-y-cordial-con-los-alumnos/>. Acesso em: 11 jan. 2017. 
34 Manipulación en los medios de comunicación (Sociologo Felipe Lopez Aranguren). LibreRed.net. Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=KTlEj_76_eU>. Acesso em: 6 jan. 2016. 
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do decorrer do século XIX: a pornografia, o melodrama, o folhetim, a literatura fantástica e de 

horror e o romance policial (ENNE, 2007, p.72).  

No jornalismo, tais matrizes culturais do período romântico apelam insistentemente ao 

aspecto emocional, enquanto disfarçadas de um viés racionalista que se diz procurar a 

construção de uma melhor sociedade. O ocultamento do emocional, em favor de um discurso 

que se pretende objetivo, é um efeito do avanço do discurso científico oitocentista e da 

industrialização da própria atividade jornalística.  

Com a industrialização da atividade jornalística, no século XIX surge um novo espaço 

de consumo. A divisão social do trabalho, o desenvolvimento técnico da imprensa rotativa e os 

programas populares de alfabetização, incluiu no cotidiano dos indivíduos a articulação de 

informações que os inseriu num entorno público mais amplo, redefinindo os limites do privado, 

do familiar e do local.  

Em entrevista, o jornalista uruguaio Tomas Linn35 critica o telejornalismo, considerando 

que é notório que os programas informativos mantem um tom anódino ao oferecer notícias 

políticas, e tendem a ser sensacionalistas quanto abordam crônicas próximas a uma ‘imprensa 

marrom’. Dependendo do caso, os programas informativos costumam se inclinar, com discrição 

aos governos que estejam em exercício, sem importar quem seja. Isto ficou mais evidente no 

período pós ditatura – dificultando a possibilidade de praticar um telejornalismo crítico.  

Como resultado desta postura enviesada, os programas informativos, com jornalistas 

mais prestigiados e temas mais elaborados, são emitidos em horários quase sem audiência 

dispostas a segui-los, compartilhando os horários da alta noite com programas eróticos e de 

venda de produtos.  

No entanto, o panorama informativo muda ao se tratar de notícias sobre o combate ao 

crime. Guillermo Berto (2016), na sua pesquisa sobre a atividade jornalística atrelada às 

instituições policiais, comenta que: 

 

Produzir informação policial é barato para os meios de comunicação, e lhes 

reporta grandes benefícios porque, no geral, atrai muitas audiências e, de 

forma subsidiária, projeta uma escala de valores sobra a sociedade. Escala de 

valores que, sinalizado mais uma vez, coincide com o meio que publica a 

informação. Uma das tarefas essenciais das seções policiais dos meios de 

comunicação é a construção de um ‘outro’ (BERTO, 2016, p.52). 

 

                                                 
35 LINN, T.; HABERKORN, L. ¿Una especie en extinción? Los periodistas y su crisis, cómo ella afecta la calidad 

democrática y los valores que deben permanecer. Espectador.com. Disponível em: 

<www.espectador.com/cultura/254713/una-especie-en-extincion-los-periodistas-y-su-crisis-como-ella-afecta-la-

calidad-democratica-y-los-valores-que-deben-permanecer-de-tomas-linn>. Acesso em: 6 dez. 2016. 
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A polícia, pela sua presença no território urbano e pelo privilégio legal, é a primeira a 

chegar na cena do crime. Esta posição lhes permite controlar, desde o início, o sentido da 

narrativa, sua complexidade e o seu desenvolvimento. A polícia, por ser uma instituição 

relativamente autônoma, com baixa vigilância política, e em vários momentos envolvida em 

ações criminosas; oferece, geralmente, uma versão simplificada e enviesada dos 

acontecimentos. Por este motivo, é difícil pensar num comunicador que assuma o trabalho de 

confrontar a versão da instituição policial. 

 

O jornalista não pode realizar inspeções, nem acessar a determinados 

documentos ou testemunhos. Mas, querer replicar sem questionar a versão da 

polícia, merece pensar que há escalas intermediárias que são ignoradas. 

Quantas são as mídias que revisam o reporte que o comandante está 

subministrando? (BERTO, 2016, p.54). 

 

O jornalismo, quando assume como verdadeira a versão dos fatos oferecida pelos 

policiais, está concordando implicitamente com a moralidade destes. Por isso, a mídia que é 

empática à instituição policial, costuma retratar as situações com os mesmos valores com que 

os policiais tratam aquelas vidas humanas que representem algum tipo de desacato à autoridade. 

Não é de estranhar que o assassinato de uma pessoa que está reclusa dentro de uma cadeia, não 

tenha o mesmo espaço nos meios de comunicação que o assassinato de um cidadão livre. Essa 

é a mesma tragédia que vivem outros tantos setores marginalizados, sejam eles negros, 

indígenas, ou sem teto.  

De maneira resumida descrevemos os elementos daquela estrutura narrativa pré-

fabricada que é usada em função do cotidiano da atividade policial: A perseguição de um sujeito 

anônimo que foge, a heroica captura deste, a exibição de objetos ilegais apreendidos ou 

recuperados, dentre os quais estão armas, dinheiro, drogas e celulares; um par de jovens pobres 

algemados que tentam cobrir o rosto frente às câmeras; o depoimento melodramático da vítima 

do crime, ou o depoimento dos parentes que choram a perda de um ser querido no casso de um 

homicídio, e cuja fala é reduzida a responder perguntar que aumentam o tom melodramático da 

cena; a figura de um narrador que tenta reconstruir verbalmente os acontecimentos, enquanto 

realiza julgamentos morais sobre a ação dos sujeitos apreendidos. Estes elementos são 

suficientes para conseguir uma manchete atraente.  

Esta estrutura narrativa está permeada por mensagens implícitas e sugestivas que nos 

alertam que ‘isso também pode acontecer com você’. Os informativos policiais, com a sua 

difusão diária, permeiam o tecido social com narrativas de violência, “colocando-nos 

virtualmente em um estado de alerta permanente e de combate iminente” (ROCHA, 1998, p.10). 
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3.3 JORNALISMO DAS MÍDIAS INDEPENDENTES 

 

O que aqui chamamos de Jornalismo das Mídias Independentes é uma nomenclatura, 

sempre provisória, para um tipo de atividade comunicativa referencial que procura ser 

alternativa do consumo de notícias. Ou melhor, enxergamos o jornalismo das mídias 

independentes como uma narrativa que difere em diversos aspectos da oferta das grandes 

agências de jornalismo impresso, radial, televisivo e digital. O independente, neste sentido, é 

uma condição atravessada pelas dimensões econômica e política.  

De forma sumária comentamos que o jornalismo das mídias independentes pode ser 

problematizado a partir da sua natureza econômica, por se tratar de uma atividade que articula 

capital humano, capital cultural e capital financeiro. Também porque suas estratégias de 

inserção no mercado da informação costumam ser diferentes daquelas praticadas pelos grandes 

consórcios midiáticos. Por exemplo, recorrem constantemente ao colaboracionismo, ao 

financiamento coletivo, à rejeição de pauta comercial, entre outros.  

De igual modo, podemos problematizar o jornalismo das mídias independentes pelas 

suas qualidades políticas, já que a independência econômica é assumida como sinônimo de 

maior autonomia discursiva para o exercício de crítica às instituições sociais. O jornalismo 

independente já foi, em diversos momentos, ferramenta de dissenso crucial para a coesão de 

movimentos sociais populares e movimentos de minorias ativistas.  A divergência de opinião, 

em contraste com a opinião das grandes empresas midiáticas, pode facilitar o questionamento 

das contradições sistêmicas e injustiças sociais. O jornalismo independente, é assim, no 

contexto de globalização digital, uma condição de possibilidade para a ruptura de estereótipos 

construídos pela representação midiática dominante.  

 

3.3.1 O Alternativo e o Independente 

 

Abrimos aqui uma breve discussão sobre a diferença entre os adjetivos ‘alternativo’ e 

‘independente’. Nas falas cotidianas, os dois termos são usados indistintamente para se referir 

a métodos de produção de objetos culturais que se reconhecem por não estarem vinculados a 

grandes empresas. Neste trabalho decidimos unificar o uso do termo ‘independente’ para 

nomear o tipo de produção jornalística que analisaremos.  
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Se olhado etimologicamente, o adjetivo de alternativo diz sobre o alter36, o outro, o 

segundo, o que muda; e native 37  diz sobre o natural, hereditário, originário. A etimologia nos 

fornece uma imagem do alternativo como algo que não pertence completamente a um lugar 

pois é nascido fora daí. De certa forma, ser alternativo é uma forma de evadir o controle do 

estabelecido por ser um agente exógeno à cultura local. Alternativo evidencia uma separação 

entre uma normatividade institucionalizada, e algo que age por fora da norma por ter um sistema 

de valores próprios.  

A palavra independente, composta pelo prefixo de negação in; e dependente, do latim 

dependere, significa dependurado, no sentido de que o sujeito fica preso, precisando do amparo 

do outro. Zimerman (2012), traz uma acepção psicanalítica que considera que a dependência 

pode ser algo bom, enquanto não seja excessiva, sem submissão, sem rebeldia e com recíproca 

confiança entre quem depende e quem ampara. Uma criança é um exemplo de dependência boa 

e obrigatória, já que a relação simbiótica entre bebê e mãe permitirá a sua supervivência e 

desenvolvimento. Ao contrário, a dependência é considerada ‘má’ quando há traços 

patogenéticos que colocam quem a depende e a quem ampara numa relação de preenchimento 

de falhas, de frustrações frente ao cumprimento de necessidades.  

Enxergamos na independência dos coletivos de jornalistas das mídias digitais uma 

tentativa de desvinculação do amparo oferecido pelas estruturas instituições que também 

amparam as mídias tradicionais. Na busca por satisfazer necessidades práticas e éticas não 

resolvidas, profissionais do jornalismo fundam outros cenários que lhes permitam exercer uma 

outra mediação entre os acontecimentos e os leitores. Esta postura está descrita na construção 

de identidade de alguns empreendimentos considerados independentes: No portal de notícias 

Outras Palavras38, há uma seção dedicada a arrecadar doações para o site, e que justifica a 

doação como forma de financiamento chave para o livre exercício do discurso: 

 

Informação não é mercadoria. Por isso, o conteúdo de Outras Palavras não 

tem catracas: é 100% gratuito. Porém, produzir um site com publicações 

diárias, e sem concessões à superficialidade, tem custos. Nossa alternativa é 

Outros Quinhentos – um programa de sustentação autônoma custeado 

exclusivamente por nossas leitoras e leitores. Precisamos de seu apoio para 

manter nosso trabalho em 2016 (OUTRASPALAVRAS, 2016). 

 

Junto a este convite para a contribuição de doações, também está escrito: 

                                                 
36 Disponível em: <www.etymonline.com/index.php?term=alter>. Acesso em: jul. 2015. 
37 Disponível em: <www.etymonline.com/index.php?term=native>. Acesso em: jul. 2015. 
38 OUTRASPALAVRAS. São outros quinhentos. Disponível em: <www.outraspalavras.net/outrosquinhentos/> 

Acesso em: 5 dez. 2016. 
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Por manter-se crítico, Outras Palavras não é sustentado nem por publicidade 

privada, nem por governos. Para existir, criamos Outros Quinhentos, um caso 

bem-sucedido de financiamento autônomo das mídias alternativas. (Ibid.). 

 

O uso das palavras ‘alternativo’ e ‘independente’ nos leva a afirmar que estes coletivos 

de comunicadores têm em comum o uso destes adjetivos para agregar outro tipo de valor ao 

produto cultural que eles oferecem. É similar o caso do site Jornalistas Livres39, no qual é 

descrita a sua linha editorial da seguinte maneira:  

 

Existimos em contraponto à falsa unidade de pensamento e ação do jornalismo 

praticado pela mídia tradicional centralizada e centralizadora. Pensamos com 

nossas próprias cabeças, cada um(a) de nós com sua própria cabeça. Os 

valores que nos unem são o amor apaixonado pela democracia e a defesa 

radical dos direitos humanos. Nos opomos aos estratagemas da tradicional 

indústria jornalística (multi)nacional, que, antidemocrática por natureza, 

despreza o espírito jornalístico em favor de mal-disfarçados interesses 

empresariais e ideológicos, comerciais e privados, corporativos e 

corporativistas. Não agimos orientad@s por patrão, chefe, editor, marqueteiro 

ou censor. Somos noss@s própri@s patrões/patroas, somos noss@s própri@s 

empregad@s. Almejamos viver em liberdade e vivemos na busca incessante 

por liberdade (JORNALISTAS LIVRES, 2016). 

 

3.3.2 Gênero discursivo: jornalismo das mídias independentes  

 

No processo desta pesquisa, acessamos com certa frequência a jornais on-line, que 

identificamos no nosso estudo na categoria de ‘jornalismo independente’ (dentre eles, os sites 

acima mencionados Outras Palavras e Jornalistas Livres), e observamos que o conteúdo 

publicado pelos jornalistas destes coletivos midiáticos possui regularidade no modo de enunciar 

os acontecimentos. Essa similitude nos permite apostar na existência de um gênero discursivo 

que agrupe tais mídias. Por gênero discursivo, entendemos ‘tipos relativamente estáveis de 

enunciados’ (RAMOS, 2014, p.31) que apresentam igualmente certa imprecisão necessária de 

suas características e fronteiras (FARACO, 2003). Pensamos os gêneros discursivos como uma 

espécie de sistema aberto de convenções linguísticas em permanente estado de mutação e 

cristalização. O jornalismo das mídias digitais independentes, por serem empreendimentos 

comunicativos relativamente novos, estão em constante ajuste da linha editorial, do design do 

layout dos portais de notícias e das estratégias de difusão de informação. Diferentemente da 

                                                 
39 JORNALISTAS LIVRES. ‘Quem somos’ do portal de notícias. Disponível em: 

<https://jornalistaslivres.org/quem-somos/>. Acesso em: 5 dez. 2016. 

https://jornalistaslivres.org/quem-somos/
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identidade semi-definida das grandes empresas midiáticas, a flexibilidade das mídias 

independentes parece ser a melhor opção para que um trabalhador da comunicação desenvolva 

suas próprias ideias e emita seus próprios julgamentos.  

Assim, na nossa leitura, percebemos que as mídias analisadas aqui possuem uma 

identidade narrativa relativamente estável, tanto na retórica quanto na postura ideológica. De 

forma similar detectamos que os sites visitados coincidem na construção da causalidade dos 

argumentos, nas denúncias sociais que realizam e nas bandeiras políticas que defendem. Em 

resumo, após acompanhar o cenário das mídias independentes, escolhemos esses produtos 

culturais pela similitude ideológica das suas narrativas.  

Numa primeira aproximação, enxergamos uma noção de justiça comum nos sites. O 

discurso manifestado neles, nas entrelinhas, reproduz temáticas e interlocutores que são, em 

certa medida, mais restritos na grande mídia e, por esse motivo, as mídias independentes usam 

um discurso “transgressor” para dar visibilidade a focos de corrosão no tecido das instituições 

públicas.  

A pertinência desses produtos culturais arraiga-se na condição de diferença discursiva 

dos seus conteúdos, em contraste com as principais agências midiáticas do país. Os projetos de 

jornalismo independente analisados convocam a atenção do leitor pela sua diferença ideológica 

e retórica; isto é, nesses projetos midiáticos, identificamos argumentos que incriminam as ações 

violentas (físicas e simbólicas) das instituições estatais com maior assiduidade, enquanto 

exaltam a ação dos movimentos sociais.  

A título de exemplo, Woitowicz (2009) lembra dos tempos da ditadura militar no Brasil 

(1964 – 1984), marcados pela censura, repressão armada, perseguições, privilégios aos grandes 

grupos econômicos, manobras políticas, entre outras práticas características desse regime. 

 

No meio deste período de sistemática castração de direitos e controle à 

liberdade de expressão, surgiram centenas de publicações, conhecidas como 

imprensa alternativa ou nanica40, que ousava desafiar o poder estabelecido e 

denunciar situações de opressão (WOITOWICZ, 2009. p.35). 

 

 Na contagem de Woitowicz, entre 1964 e 1980, nasceram e morreram cerca de 300 

periódicos alternativos. Esses periódicos defenderam interesses de diversos grupos e 

movimentos sociais, a imprensa alternativa proporcionou o debate de ideias, fazendo circular 

informações que, de outro modo, seriam silenciadas (Ibid.). 

                                                 
40 Kucinski (1998), integrante do movimento jornalístico alternativo da época da ditatura e, atualmente, prestigiado 

pesquisador do tema, lembra que esses periódicos foram chamados, inicialmente, de imprensa nanica devido ao 

formato pequeno adotado pela maioria, como o dos tabloides. 
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É possível pensar que a mídia alternativa ocupa um lugar de resistência que 

também é perpassado por contradições. De qualquer modo, interessa observar 

que os veículos de mídia alternativa constituem um fazer/agir dos movimentos 

contrários à ditadura militar brasileira, que conquistam espaço na esfera 

pública a partir de suas estratégias de visibilidade e do potencial de crítica e 

denúncia que assumem no período. Assim, ao inserirem as práticas 

comunicativas como mecanismos de ação política, os grupos e movimentos 

sociais reconhecem a importância de criar canais contra-hegemônicos, 

capazes de produzir discursos contrastantes – e, nem sempre, absolutamente 

coerentes – como uma forma de resistir às múltiplas faces da opressão. (Ibid., 

p.48). 

 

Quanto ao período ditatorial do Brasil, Aline Strelow (2009) pontua a influência de três 

atores sociais na formação da imprensa independente: 

 

As esquerdas, com seu desejo de protagonizar as transformações; jornalistas 

buscando alternativas ao fechamento de seus espaços na grande imprensa; e 

intelectuais, encurralados pelo ambiente repressivo que se instalou nas 

universidades (STRELOW, 2009, p.50). 

 

Diversos foram os métodos para asfixiar a imprensa no período da ditadura militar, tais 

como a censura da tesoura estatal, a apreensão de material impresso e a prisão dos realizadores. 

No portal Memórias da Ditadura41 explica que 

 

A ditadura não utilizou apenas a censura contra os meios de comunicação. 

Também recorreu à pressão econômica a órgãos e empresas que não aderiram 

ao regime. A TV Excelsior, por exemplo, a de maior audiência no país, 

pertencente a um grupo industrial nacional (Simonsen) foi fechada, em 

represália ao apoio que o grupo dava ao governo Goulart. Seus equipamentos 

e instalações foram entregues à nascente Rede Globo. Apoiada por capital dos 

EUA e por farta publicidade oficial, a emissora viria a ser a porta-voz oficiosa 

da ditadura (MEMÓRIAS DA DITADURA, 2016). 

 

Como um efeito de contrapeso à censura, a perseguição de jornalistas por parte do 

regime militar e o fechamento de vários periódicos criou a necessidade dos comunicadores de 

superar tais proibições, dando origem a periódicos memoráveis, tais como Pasquim (1969 - 

1991), O Bondinho (1971 - 1975), Opinião (1972 - 1977), Movimento (1975 - 1981), Brasil 

Mulher (1975 - 1979)42. Tal diferença de posicionamento ideológico da imprensa independente, 

se comparado à grande mídia, permite-nos observar o uso dos diversos formatos e linguagens 

                                                 
41 MEMÓRIAS DA DITADURA. Imprensa alternativa. Disponível em: 

<http://memoriasdaditadura.org.br/imprensa-alternativa/>. Acesso em: 18 dez. 2016. 
42 Ibid. 
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que compõem esses produtos informativos, e que são usados em função de reivindicar a 

diferença ideológica que os caracteriza: a charge e a sátira, a coluna de opinião, a reportagem 

investigativa, as fotografias dos protestos, as entrevistas, o vídeo de denúncia, enfim; cada 

formato. Dessa forma, o jornalismo independente se torna um objeto estratégico, pois ele 

apresenta uma alternativa de visão dos acontecimentos do mundo. Os fatos sociais ganham das 

mãos do jornalismo independente um novo intérprete. 

O jornalismo independente oferece aos consumidores uma versão que foge à 

homogeneizada oferta do jornalismo das grandes agencias, inserido numa lógica que comercia 

informações por oferta e demanda. Um novo ofertante possibilita o consumo de narrativas 

distintas e, dessa forma, torna mais complexo o juízo que o consumidor irá fazer dos 

acontecimentos.  

Strelow (2009) também se questiona sobre as diferenças entre a imprensa alternativa da 

época da ditadura e a imprensa alternativa atual: 

 

Se a imprensa alternativa não tem mais lugar, quando se vive com liberdade 

de expressão, a luta por alternativas de conteúdo, visuais e criativas continua 

necessária. Em tempos de imprensa livre, a homogeneização parece ser a regra 

número um, em uma espécie de ditadura em que o diferente não é proibido, 

mas, de certa forma, é represado. É uma necessidade de todas as épocas. É 

garantia do pluralismo de ideias e da discussão constante (STRELOW, 2009, 

p.60). 

 

Com base nisso, nosso estudo contempla a hipótese de que as narrativas visuais do 

jornalismo independente são produzidas por observadores que estão situados em coordenadas 

discursivas e profissionais diferentes daquelas do jornalismo da grande mídia. Por exemplo, o 

portal de notícias Viomundo43 declara em seu slogan ‘O que você não vê na mídia’. Essa frase 

deixa clara a intenção do portal querer diferenciar-se daquilo chamado comumente de ‘mídia’ 

e expressar a sua diferença ao dizer que é contrário ao represamento de informações daquela 

‘mídia’ da qual Viomundo tenta se afastar. Esse duplo efeito de mostrar/ocultar informação 

pode ser pensado pela metafórica imagem de uma represa, na qual é administrado o fluxo e 

estancamento de informações. Essa administração de dados sobre o real é o centro do embate 

ético entre o jornalismo da grande mídia e da mídia independente.  

Walter Benjamin, na tese VII do texto As teses sobre o conceito de história (1940), 

afirma que “nunca há um documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento 

da barbárie”. Todo documento cultural, como é o caso das narrativas elaboradas pelo jornalismo 

                                                 
43 VIOMUNDO. Disponível em: <www.viomundo.com.br/>. Acesso em: 19 out. 2016. 
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independente, é um documento produto da barbárie. As narrativas independentes surgem com 

maior intensidade quando há um movimento social de resistência, que demanda uma narrativa 

contra-hegemônica. As narrativas de resistência são aquelas memórias coletivas, lembradas 

pelos vencidos, cuja regularidade discursiva pode ser encontrada na sua condição contra-

hegemônica. Na história das revoluções culturais do século XX, foram permanentes a 

autopublicação de fanzines, revistas e jornais com fins de contestação. Observamos exemplos 

efetivos ao longo da História: no movimento antibélico nos Estados Unidos durante a guerra de 

Vietnam; na Holanda, o grupo de contracultura Provos criou novos formatos de ação política 

na década de 1950 e deram uma nova dimensão estética à ideia de desobediência civil, sendo 

sui generis no seu agir; e o caso da emblemática revista underground russa Crónicas de eventos 

atuais, que entre os anos de 1968 e 1982 abordou, com posturas dissidentes, assuntos políticos 

da União Soviética, levando à constante perseguição dos seus autores (BIEL; BRENT, 2008).  

A partir da frase benjaminiana, ‘não há documento cultural que não seja barbárico’, 

podemos pensar que o bárbaro, cujo sentido genérico remete ao forasteiro, aquele diferente de 

nós e que, portanto, ameaça a pureza da nossa integridade, deduziremos que toda manifestação 

cultural é um ato de integração e separação. Não existe cultura sem que se criem, 

automaticamente, alguns forasteiros barbarizados. Essa transfiguração do ‘outro’ é produto do 

trabalho do símbolo, mas que age igualmente nos corpos biológicos, nas convocações afetivas 

e, finalmente, na própria organização da vida.  

Lembrando as palavras de Teixeira Coelho (2001): 

 

barbárie não é necessariamente gritos e sangue jorrando. Pelo menos, não no 

começo. Outro nome para barbárie é indistinção. Quando uma época não 

consegue distinguir entre uma coisa e seu contrário, essa é uma época de 

barbárie” (COELHO, 2001, n.p). 

 

A proposta de desbarbarizar o ‘outro’ significa assimilar a sua cultura e as suas 

narrativas com a mesma legitimidade que a ‘nossa’, metamorfoseando as histórias universais 

do ‘nós’, em função da aceitação da história universal dos ‘outros’.  

 

3.3.3 Política e polícia 

 

Trazemos aqui uma definição sobre o conceito de ‘política’ e ‘polícia’, que estão 

diretamente relacionadas com a organização de uma partilha do sensíveis. Rancière (2014, apud 

GOMES; BRANDÃO, 2015, p.11), inspirado na noção aristotélica de política, considera o 
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cidadão como aquele que toma parte no fato de governar e ser governado. A partir dessa 

premissa, Rancière defende que a política ocorre quando há consensos que reconfiguram a 

partilha do sensível. Entendemos a política como o ato de congregar e disgregar cidadãos 

mediante o forjamento de partilhas estéticas e simbólicas, que passam, iminentemente, pelos 

sentidos sensíveis.  

Tal programação de congregação e desagregação de cidadãos, faz com que alguns 

privilegiados façam parte da construção do sensível comum, enquanto outros, menos 

privilegiados, sejam excluídos dessa partilha. Como, por exemplo, os casos de trabalhadores, 

artesãos e operários que não podem participar das decisões que ordenam o comum, pois não 

podem parar de trabalhar, já que essa é a vida deles; ou os pobres e marginais que não podem 

agir politicamente, pois a falta de bens e propriedades deles não permite que constituam 

completamente sua cidadania.  

Para Rancière, o consenso político, o monopólio sobre a descrição de situações (ibid., 

p. 15), que rege a ordenação social não é a ausência de posições polêmicas. Esse consenso, em 

situações em que se pratica um regime democrático, pode ser realizado por meio do diálogo e 

dos convênios. Porém, o medo também se consolida como um grande gerenciador de um 

dispositivo que alimenta o consenso da partilha do sensível, caracterizando-se pela ausência de 

política. O medo tem sido construído sob diversas faces: o medo da crise econômica, o medo 

de ataques terroristas, de catástrofes climáticas, do comunismo, ou da invasão de imigrantes. 

Esses medos ganham corpo nas cenas de violência midiatizada, que não são precisamente uma 

ruptura de paradigmas e símbolos, mas uma nova forma de ordenar simbolicamente o ‘nós’ e o 

‘outro’. 

 

O trabalho essencial da política é a configuração de seu próprio espaço. É fazer 

com que o mundo de seus sujeitos e suas operações sejam vistos. A essência 

da política é a manifestação do dissenso como a presença de dois mundos em 

um. (RANCIÈRE, 2014c apud GOMES; BRANDÃO, 2015, p.11). 

 

A política, pensada para além da atividade dos governantes, políticos, e palácios 

ministeriais, consiste na transformação do espaço de circulação dos sujeitos em um local no 

qual eles apareçam e ajam. A prática da polis, entendida com o lugar de participação público-

política, reconfigura um espaço (ruas, praças, escolas) para que neles os sujeitos se concentrem 

e se expressem. 

De forma diferente do que é advogado pela política, cabe à polícia assegurar o uso dos 

espaços de modo coerente com as decisões consensuais da política. A polícia não é somente a 
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corporação uniformizada e armada que circula pela cidade. Aqui pensamos na polícia pelo seu 

papel de executora de uma forma específica de partilha do sensível.  

Um exemplo que deixa clara a função policial é a sua atuação durante manifestações 

públicas. Ela, a polícia, não busca o diálogo, tampouco a interpelação. É a polícia quem diz 

“continuem seu caminho, não há nada para ver aqui!” (GOMES; BRANDÃO, 2015). A polícia 

assegura que o espaço do encontro seja somente o espaço do encontro e o espaço de circulação 

seja apenas para circulação. Então, se a função política é reconfigurar o espaço comum para 

diferentes usos e nomeações, a função de policiamento é executar o que foi acordado 

politicamente.  

Policiar é uma função que pode ser praticada pela coerção física (durante o 

enfrentamento direto de corpos, de bombas de gás, cavalos e balas) ou pela coerção das 

estruturas arquitetônicas da cidade (câmeras de vigilância, catracas de acesso, radares). 

Contudo, não limitamos a atividade policial às manifestações, passeatas, greves. A 

redistribuição do sensível pode emergir em qualquer situação. As câmeras fotográficas e de 

vídeo são mecanismos de televigilância para o controle dos novos bárbaros. A perseguição da 

lente, dependendo de quem esteja atrás da câmera, coloca os indivíduos na incómoda posição 

de alvos ou de vítimas.  

A intimação da função policial não se limita ao enquadramento do alvo. O policiado 

deve ser exposto e condenado pelos espectadores, no show da tribuna midiática. Ele é culpado 

por ocupar um espaço que não lhe pertence, de pertencer a uma comunidade que não acata o 

conveniado pelos representantes do poder. Por isso acreditamos que ‘policiar’ significa, 

também, recorrer a humilhação pública como prática pedagógica das massas.  

Constantemente geramos juízos de valor aprendidos nos programas de televisão 

policiescos. Parecido com um sistema pedagógico, o jornalismo massivo continuamente ensina 

que a pacificação de uma sociedade é a justificativa para realizar qualquer ato de violência. 

Sobre essa situação de controle e conservação do status quo estatal, Eco (2008) comenta que 

 

As mídias massivas aprenderam que podem ser um instrumento eficaz para 

uma ação pacificadora e de controle, em garantia de conservação da ordem, 

estabelecido através da repetição de aquelas opiniões e daqueles gostos 

médios que a classe dominante julga mais aptos para se manter no status quo 

(ECO, 2008, p.326). 

 

O policiamento não precisa se justificar, pois age de acordo com o que já foi estabelecido 

politicamente. Nesse sentido, a polícia é soberana na sua brutalidade, porque o soberano não se 
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preocupa em justificar seus atos ante os outros. Antônio Candido expõe, de modo enfático, a 

sua visão sobre a moral policial. 

 

[A instituição policial] já não tem necessidade de motivos, mas apenas de 

estímulos. E uma vez em funcionamento não pode mais parar, porque a sua 

finalidade é ela própria. Para isso, não hesita em tirar qualquer homem do seu 

trilho até liquidá-lo de todo, física ou moralmente. Não hesita em pô-lo (seja 

por que meio for) à margem da ação, ou da suspeita de ação, ou da vaga 

possibilidade de ação que o Estado quer reprimir, sem se importar se o 

indivíduo visado está envolvido nela. Em face da importância ganha pelo 

processo punitivo (que acaba tendo o alvo espúrio de funcionar, pura e 

simplesmente, mesmo sem motivo), a materialidade da culpa perde sentido 

(CANDIDO; 1972, n.p). 

 

O caos que pode ser ocasionado pela polícia, com a emissão de seus fogos e bombas de 

efeito moral, em nome de uma ordenação política previamente pactuada, parece-nos ser 

coerente com a sentença de Dostoievski “A desordem aparente, é na verdade, o grau mais alto 

da ordem burguesa". 

No caso das imagens de violência que envolvem a figura do policial, civil ou militar, a 

grande mídia respalda rapidamente a ação desss uniformados, acostumados a serem 

inocentados de qualquer excesso de violência. Somente quando surgem reportagens 

denunciando ações ilícitas efetuadas por policiais ou militares, o jornalismo massivo muda o 

discurso para dar ênfase à irregularidade do ilícito e em anômicas causas, como patologias 

psíquicas ou vínculos com organizações criminais externas. 

 

3.3.4 Críticas à mídia independente 

 

As mídias independentes fazem um trabalho de mediação mais próximo de uma 

estrutura em rede, que é reflexo, de alguma maneira, da sua origem nas dinâmicas do 

compartilhamento horizontal de informação das redes sociais digitais. Elas manifestam no seu 

discurso a esperança de realizar os sonhos otimistas que a invenção da internet trouxe: liberdade 

de expressão, democratização da comunicação, acesso a fontes inesgotáveis de conhecimento 

transformador, superação da manipulação mass-midiática, pluralidade de opiniões etc.  

No entanto, identificamos que tal sonho otimista do alternativo e do independente 

ganhou, em diversos momentos, acirradas críticas. Encontramos três pensadores que 

problematizaram a condição do independente nas mídias informativas. A primeira crítica, feita 

por Martín-Barbero (2004, p.224), questiona se essa comunicação marginal e alternativa é de 
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fato ‘autêntica’, ou se tal mediação é realmente mais pura do que a comunicação promovida 

pelas mídias massivas. O autor nos convida a desconfiar da ideia de que o independente e o 

alternativo relatam a realidade social com maior pureza e, tal desconfiança tem seu fundamento 

na crença de que o populismo remete a uma fórmula essencial e originária e na ideia de que se 

poder existir uma comunicação que esteja livre da contaminação tecnológica e mercantil que 

afeta as grandes mídias. Martín-Barbero (2004) denomina ‘populismo nostálgico’ o efeito dado 

por uma aparente fórmula do essencial e originário. Essas qualidades também são atribuídas 

aquilo que é marginal e alternativo: o popular, o de baixo orçamento, o que está ainda um pouco 

cru.  

Se imaginarmos a comunicação na forma de um mapa geográfico, o alternativo é 

empurrado às áreas marginais, enquanto o centro é ocupado pelas visões hegemônicas da 

realidade social. E essa é a armadilha das visões hegemónicas: induzir-nos a pensar que a 

comunicação é um processo uni-nuclear e dar a ilusão de que as bordas dependem do centro. 

Segundo Martin-Barbero (2004), o que as visões hegemônicas procuram, ao instaurar um 

centro, é privatizar o político e despolitizar o público para retirar da esfera pública os assuntos 

gerais do povo. Essa técnica de territorialização da ação política (da delimitação dos lugares de 

lazer, de trabalho e de crítica) é demarcada principalmente por mediações simbólicas da esfera 

econômica do privado. 

 

Hoje, não obstante, a comunicação aparece constituindo uma cena nova de 

mediação e reconhecimento social, na qual as imagens e representações das 

mídias ao mesmo tempo que espetacularizam e enfraquecem o político o 

reconstituem. Pois o que estamos vivendo não é, como acreditam os mais 

pessimistas profetas fim-de-milénio, a dissolução da política mas a 

reconfiguração das mediações nas quais se constituem seus novos modos de 

interpelação dos sujeitos e de representação dos vínculos de uma sociedade 

(MARTÍN-BARBERO, 2004, p.225). 

 

A segunda crítica, proposta por Raul Pont e Cecilia Schöndube (2011) é produto da 

observação do ambiente laboral de produtores editoriais independentes no México. Os autores 

apontam que os profissionais criativos da produção cultural contemporânea – profissões ligadas 

a dinâmicas do trabalho criativo imaterial como música, artes, design e jornalismo – exercem 

suas profissões, geralmente em situação de instabilidade laboral, fazendo que transitem entre 

grandes empresas e empreendimentos autônomos. Essa flexibilidade faz com que os 

independentes tenham uma aceitação pragmática do mercado. A flexibilidade dada pela opção 

de ser trabalhador freelance dialoga com o sentido vocacional dessas profissões. A razão pode 

ser buscada na força de trabalho desses setores que é desproporcionalmente jovem, justificando 
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alguns traços estruturais desse setor econômico. O que parece ser constatável é que as indústrias 

culturais da atualidade são intensivas em potencial humano, mais do que em capital. Sem 

dúvida, abundam no meio pessoas bem formadas e com a cabeça cheia de ideias e, 

evidentemente, o nível dos profissionais é bem alto, se comparado com outras atividades. 

Embora os trabalhadores criativos não estejam comprometidos ideologicamente com uma única 

perspectiva, se lhes for permitido desenvolver um compromisso ideológico, realizam o 

trabalho. No mercado das informações alternativas, comentam os autores, há certa inclinação à 

esquerda do espectro político e ideológico destes profissionais, o que demostra alguma 

preocupação pelas condições de igualdade e justiça no conjunto da sociedade (PONT; 

SCHÖNDUBE, 2011, p.74). 

Contudo, a consequência dessa classe de trabalho criativo no sistema de livre mercado 

da informação é a precarização dos direitos laborais, descontinuidade, imprecisão e 

informalidade do emprego. O panorama das estruturas do trabalho criativo é altamente 

ambivalente e contraditório. De um lado está a satisfação dos profissionais em desenvolver sua 

vocação, em encontrar um espaço para a formulação de projetos que tem efeitos culturais 

efetivos; ademais de reordenar os vínculos entre horário de trabalho e tempo livre, buscando 

atmosferas inspiradoras em empresas com uma hierarquia menos verticalizada e estimulando a 

auto gestão e reconhecimento dos pares. Da mesma forma, Pont e Schöndube (2011) discutem 

como a economia do trabalho criativo sofre de uma alta pressão social, acirrada competitividade 

entre pares, baixa remuneração e falta de prestações. A complexa condição trabalhista do 

mercado criativo é consequência da tendência neoliberal do livre mercado. O contexto atual 

parece indicar que todas as esferas do trabalho cultural encaminham-se ao âmbito da 

informação digital. 

 

Os independentes desenvolvem um modelo de produção que, não só é 

competitivo, mas que estabelece laços de colaboração, criatividade e redes de 

relações como modelo de produção característico, e perfilam a forma de 

organizar negócios no futuro. Aplicação comercial da criatividade, é chamada. 

São, na sua concepção, uma mistura contraditória: marcadamente 

individualistas nos seus valores, porém, muito colaboradores nas suas práticas 

de trabalho. As indústrias culturais são o lar de frequentes mudanças de 

trabalho, onde fazem e desfazem sociedades, amizades, projetos, e nesse 

processo as ideias e habilidades que circulam (PONT; SCHÖNDUBE, 2011, 

p.72, tradução nossa). 

 

A terceira crítica, feita por Massimo Canevacci (2005), considera que os movimentos 

de contracultura, que deram origem aos circuitos underground, do punk e dos movimentos 

culturais de comunicação de resistência, nasceram nos anos 1960 e morreram nos anos 1980. 
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Com a expansão do espírito capitalista, não há mais um contra com o qual lutar, porque o capital 

sabe aproveitar qualquer tipo de contestação aos seus propósitos de mercantilização. Com a 

dissolução das ações contra-hegemônicas apagaram-se as ideologias, “inclusive o conceito de 

subcultura foi progressivamente se exaurindo” (CANEVACCI, 2005. p.16). O prefixo sub, que 

já foi atribuído em algum momento a culturas inferiores, foi substituído pela noção de 

“identidades”, categoria que na modernidade homogeneíza a diferença e seleciona o uniforme 

antes do que o heterogêneo. Qualquer sintoma de mudança é estereotipado em tendência de 

consumo. Alternativo virou uma etiqueta para despertar o desejo pelo consumo diferenciado.  

Considerando as ponderações anteriores, perguntamo-nos se é possível demarcar 

cartesianamente as mídias jornalísticas catalogadas como alternativas ou independentes? 

Pensamos que, em uma sociedade, quando há instituições comunicativas com um modelo de 

negócio voltado ao lucro, é normal que elas acudam a grandes fontes de financiamento para 

serem amparadas economicamente. Porém, o jornalismo independente não se aplica a este caso, 

pois a contribuição de recursos privados interfere obrigatoriamente na autonomia discursiva da 

mídia. O tipo de financiamento determina o grau de independência do enunciatário, motivo pelo 

qual as mídias pertencentes ao setor público e as mídias financiadas por publicidade comercial 

estão fora da categoria que aqui propomos. 

 

3.3.5 Violência e jornalismo na mídia independente 

 

A violência é a experiência social escolhida para uma análise estética do jornalismo da 

mídia independente, especificamente a violência representada em imagens fotográficas. O 

conceito de violência é de provisório significado, e por esse motivo encontramos na violência 

diferentes faces. Yves Michaud (1986) fornece uma possível definição que, ainda assim, 

confirma a incerteza do seu significado: 

 

Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários atores agem 

de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando danos a uma ou 

várias pessoas em graus variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua 

integridade moral, em suas posses, ou em suas participações simbólicas e 

culturais (MICHAUD, 1986, p.10-11 apud ROCHA, 1998, p.19). 

 

Rose de Melo Rocha (1998), ao fazer a releitura da definição proposta por Michaud, 

questiona a ausência de uma problematização mais incisiva da vinculação da violência com a 

imprevisibilidade, deixando escapar a possibilidade de haver algum nível de regularidade 

nesses fenômenos extremos, de haver “constância” na própria desordem. Sobre a menção de 
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Rocha, prevemos que existem regularidades na ordenação visual das imagens de violência. Uma 

delas é que a violência tende a ser sempre de caráter relacional. Ora é violência policial, ora é 

violência ambiental, estrutural, física, psicológica ou simbólica. 

Chama-nos a atenção que os ‘danos’ contra a integridade física são somente uma das 

tantas manifestações de um ato de violência. A exibição de corpos agredidos e mutilados é uma 

estratégia para obter a resposta afetiva do observador. O sangue e as lágrimas são fluídos com 

privilegiado lugar dentro do jornalismo. ‘Se tem sangue, que seja na cabeça’, reza a cruenta 

diretriz da prensa sensacionalista e dos programas de notícias, que emitem manchetes vinte e 

quatro horas por dia e respondem com indignação, compaixão, excitação a aprovação, enquanto 

cada miséria se exibe perante o olhar (SONTAG, 2004b, n.p). 

Em nossa leitura, as agressões físicas são midiatizadas pelos jornalistas com uma forte 

tendência a construir histórias inscritas na lógica de vítima-malfeitor. A distinção desses dois 

personagens facilita a construção da narrativa jornalística. Nesse contexto, o ato de violência é 

representado a partir de discursos genéricos que o associam à pobreza ao crime e à 

desintegração do tecido social.  

Por outro lado, a grande mídia costuma acusar os movimentos sociais de praticar um 

tipo de violência similar ao da violência criminal, colocando-os numa situação de valor 

homólogo. Jorge Suoto Maior (2009), quanto trata das disputas travadas entre o Estado e os 

movimentos sociais, explica: 

 

Acusam as manifestações populares de violentas, mas, em geral, elas são 

apenas reações a violências constantemente sofridas que não são chamadas 

por esse nome. O problema é que a revolta, materializada em ato coletivo, é 

muito mais facilmente visualizada. Essa violência concreta acaba sendo o 

argumento para a repressão institucionalizada, fazendo com que as vítimas 

reais sejam novamente violentadas. (SOUTO MAIOR, apud ŽIŽEK, 2014, 

p.4). 

 

Comumente observamos que os movimentos sociais, ao disputarem com instituições 

hegemônicas pelo espaço de legitimidade política, passam a ser desqualificadas pela grande 

mídia. O olhar da grande mídia centra-se nas consequências e não nas causas das mobilizações 

sociais. A discriminação sofrida pelos movimentos sociais aumenta os estereótipos de 

marginalidade, acirrando conflitos. Os grupos políticos minoritários, quando contrários à voz 

midiática dominante, tendem a ser radicalizados e isolados.  

Neste jogo de opostos, cada parte se dedica a aumentar o radicalismo da outra. 

Encontramos um jogo de desqualificação moral nos dois lados do conflito. De um lado, está o 
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jornalismo que aqui chamamos independente, que se movimentam pelas bordas, representando 

interesses de minorias políticas. Eles denunciam constantemente a ligação dos grandes grupos 

midiáticos com as instituições que degradam a democracia, os serviços públicos e a justiça 

social. Do outro lado, estão os que ocupam os horários e espaços de maior audiência. Omar 

Rincón (2006) critica a abordagem que a grande mídia faz sobre os acontecimentos, pois esta 

sofre da síndrome do ‘Eu o disse primeiro’: para cumprir com o imperativo jornalístico da 

velocidade, da novidade e do esquematismo, cria-se uma notícia que vira espetáculo, fazendo 

da contextualização algo impossível. O espetáculo informativo das notícias ocupa lugares 

privilegiados no cotidiano das sociedades de massas. Por exemplo, a noção de ‘horário nobre’ 

na televisão, ou ‘espaço nobre’ nos jornais, remete-nos a uma ordem de disputas entre legítimos 

e bastardos. A palavra ‘nobre’ é de uma ordem social ligada à atribuição de autoridade moral e 

social.  

O filósofo Muniz Sodré (2015), em entrevista44, critica que o posicionamento 

maioritário do jornalismo é unívoco, ou seja, trata-se de um jornalismo feito de um jornalista 

para outro jornalista, que dá uma pauta como se fosse uma coisa única, verdadeira, sem 

contradições nem respostas. Isto contradiz certos princípios que o jornalismo praticava em sua 

origem: no início do século XIX, a sociedade francesa enxergava na imprensa o papel de 

moderador social. Sobre esse período histórico, Ciro Marcondes Filho (2009, p.12) relata que 

na época do jornalismo literário, os fins econômicos estavam em um segundo plano, posto que 

os jornais tinham, sobretudo, fins pedagógicos e de formação política.  

Por outro lado, o jornalista Carlos Castilho45 afirma que a uniformização da agenda da 

imprensa atual não apenas induz a opiniões unívocas da realidade, mas, pode ter consequências 

mais graves, associadas a processos de polarização e radicalização de ideais. Quando as pessoas 

recebem e trocam informações, estas podem reforçar o que as pessoas já pensam, consolidando 

opiniões parciais da realidade. Devido à incapacidade do jornalismo em explicar a 

complexidade do mundo, espera-se que este deixe de ser um apresentador de produtos 

acabados, em termos de formação de opinião pública, e passe a exercer o papel de recomendar 

opções que ajudem a diversificar a visão de mundo. 

O registro fotográfico de atos de violência durante manifestações públicas muda à 

medida que mudam as estratégias e tecnologias de representação da realidade social. Não 

esperamos que as fotografias capturadas durante os protestos de Maio de 68, na França, sejam 

                                                 
44 MÍDIA Contra a Corrente - Observatório da Imprensa. TV Brasil. 2015. Disponível em: 

<www.youtube.com/watch?v=tHwakmo3k5s>. Acesso em: 19 out. 2016. 
45 Ibid. 
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equiparáveis no seu impacto às imagens das manifestações de Junho de 2013, no Brasil. A 

fotografia, da forma proposta por Susan Sontag (2004a) é a experiência capturada e, portanto, 

é única no seu acontecer. No entanto, toda fotografia oferece um testemunho, e em situações de 

violência o registro da câmera pode salvar ou incriminar os retratados.  

Segundo Sontag (2004a), a câmera fotográfica se tornou, desde o século XIX, “uma 

ferramenta útil dos Estados modernos na vigilância e no controle das populações cada vez mais 

móveis” (SONTAG, 2004a, p.16). Hoje podemos dizer que a câmera fotográfica também é uma 

ferramenta para a vigilância que os cidadãos fazem sobre a ação do Estado. As imagens 

referenciais de violência veiculadas pelo jornalismo das mídias independentes é um padrão de 

representação social e um regime visual que possui diferenças ideológicas, estéticas e éticas 

diferentes ao jornalismo massivo. Por isso, a visibilização de certos fenômenos, por meio das 

mídias independentes, interfere decisivamente na organização das instituições sociais.  

Laymert Garcia dos Santos (2011) traz um exemplo histórico das consequências da 

midiatização da violência: um conflito armado pode durar muito tempo se os seus piores 

aspectos não são mostrados pela televisão, por isso a Guerra de Vietnam, quando televisionada, 

foi uma guerra perdida.  

Tendo a premissa de que relevância das imagens configura os acontecimentos 

históricos, Santos (2011) comenta: 

 

A partir do momento em que se impõe o reconhecimento do poder das 

imagens, o controle [da televisão em operações de guerra passa a ser objeto 

de disputa (...) Todos [os atores do conflito] tiram lições de cada novo conflito, 

todos vão acumulando um saber sobre a tecnologia audiovisual e seus efeitos, 

todos vão sofisticando seus métodos (SANTOS, 2011, p.158). 

 

Chama-nos a atenção a aparição de um vídeo que circulou em diversas páginas do 

Facebook das redes sociais dos movimentos sociais. Tal vídeo teve por objetivo oferecer dicas 

e técnicas para gravar vídeos e tirar fotos durante atos de manifestação pública, principalmente 

em momentos de confronto com a polícia. O vídeo, pedagógico, quis, igualmente, enfatizar que 

as ações de registro podem ser uma forma de defender o direito à liberdade de informação e à 

proteção da integridade física e moral. Os vídeos de denúncia, portanto, são ferramentas de 

proteção jurídica para a defesa dos civis. No vídeo de um minuto e meio46, jovens secundaristas 

                                                 
46 TODATEEN. Estudantes ensinam a gravar vídeo em protesto. 2015. Disponível em 

<http://todateen.uol.com.br/papo-bff/estudantes-ensinam-gravar-video-protesto/>. Acesso em: 19 jan. 2016. 

Nesse vídeo que foi compartilhado pelo Canal Secundarista, no Facebook, os estudantes ensinam como fazer 

vídeos em momentos tensos, de protesto ou até de repressão policial, garantindo, assim, vários direitos à 

informação e integridade. 
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da Escola Raul Fonseca, que estava ocupada pelos estudantes, dão uma aula básica de captação 

de imagens. 

 

Como a mídia não nos mostra [sic], nós seremos a mídia. A nossa 

comunicação é muito importante para divulgar, fortalecer e espalhar o nosso 

movimento. Também é importante para nossa segurança da abordagem da 

polícia, e de outros ataques. Não esqueça de carregar a bateria do seu celular, 

deixar a memória livre, e tudo pronto para gravar. Toda vez que houver uma 

ocupação ou abordagem de policial é muito importante ter pelo menos duas 

câmeras gravando porque, pelo menos assim, uma dá cobertura a outra. (...) 

Se um policial pegar a câmera de um deles, tem a outra câmera dando 

cobertura. Vão querer impedir falar que tem direito de imagem, mas não pare, 

nós temos direito de informação. Continue gravando. Todo aparelho celular 

tem uma entrada de som. É um orifício que fica na parte de cima ou de baixo 

do celular, cuidado para não tampá-lo e ficar sem som. Estamos lutando pela 

educação. Comunique e participe (TODATEEN, 2015). 

 

Seguindo o pensamento de Garcia dos Santos, pensamos que “a tecnologia pode ser uma 

ferramenta, uma arma ou um instrumento, isto é, a potência da tecnologia pode ser vetorizada 

para a construção, a destruição ou a percepção do mundo” (SANTOS, 2011, p.159). Assim, 

quando são os manifestantes secundaristas que utilizam instrumentos de captação e divulgação 

de imagens, eles conseguem reverter, até certo grau, a desigualdade na força de combate entre 

um policial, que está devidamente equipado com coletes à prova de tiros, e um jovem estudante 

de bermuda e camiseta. Nas manifestações contemporâneas, toda atividade visível da polícia é 

registrada por um enxame de câmeras de outros manifestantes para enquadrar as ações 

repressora.  

As filmagens vigilantes dos manifestantes servem tanto para registrar quanto para 

dissuadir os policiais de qualquer forma de violência. Sobre essa inversão das tecnologias de 

vigilância, Felipe Polydoro (2016) comenta: 

 

A astúcia aqui está na inversão promovida pelos ativistas: adotam-se métodos 

e dispositivos típicos do paradigma da vigilância não a favor do poder 

repressivo, mas no sentido de policiá-lo. Em vídeos realizados por ativistas, 

grupos de midiativismo ou anônimos/amadores durante a ocorrência dos atos 

– seja nos acontecimentos de junho, seja em manifestações menores realizadas 

antes e depois –, percebe-se o enquadramento direcionado prioritariamente 

aos policiais (as imagens de circulação mais massiva e maior quantidade de 

audiência no YouTube serão aquelas nas quais a vigilância não impedirá a 

violência, originando cenas de confronto e agressão) (POLYDORO, 2016, 

p.253). 

 

Finalmente, advertimos que a inversão da vigilância tecnológica audiovisual acionada 

pelos manifestantes não é, de forma alguma, equiparável ao poder de vigilância do Estado, e 
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pensamos que nunca o será. A potência da captação das imagens de vigilância feita por 

manifestantes opera em outro nível de ação: máxima resistência civil com o mínimo de 

ferramentas disponíveis. Seu poder está em servir de provas factuais de denotação pura da ação 

legítima do ativista e de provas das ações ilegítimas dos governos. Ao mesmo tempo, a 

vigilância de ativistas serve para contrapor a narrativa dos meios de comunicação hegemónicos, 

cuja posição de observação fixa-se no ponto de vista das forças repressivas do Estado.  

O potencial da vigilância contra-hegemônica dos ativistas abre a possibilidade de 

direcionar o senso comum, alimentado das mídias massivas, a uma opinião que aceite a 

existência do comportamento violento dos policiais, sempre que exista uma evidência 

documental passível de verificação. 

 

No fundo, parece haver uma rejeição absoluta da violência física, seja da parte 

dos policiais, seja dos ativistas, embora tal violência seja aceitável pelas forças 

repressoras desde que comprovadamente em resposta a uma violência anterior 

dos manifestantes. (POLYDORO, 2016, p.260).  
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4. CAPÍTULO 3 - MOVIMENTO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS CONTRA 

A REORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

Na primeira parte deste trabalho, discutimos a dimensão afetiva dentro dos processos de 

comunicação midiática, com enfoque na relação existente entre as emoções e a ação 

interpretativa que os sujeitos fazem sobre o mundo a partir de si. Na segunda parte do trabalho, 

tratamos da função narrativa dentro da atividade jornalística das mídias independentes. A partir 

disso, pensamos que as identidades são uma construção narrativa proposta por um narrador 

inserido em um contexto sociopolítico determinado. Neste terceiro capítulo, propomo-nos a 

elaborar um conjunto de pistas e rastros imagéticos que nos possibilitem mapear os fluxos 

afetivos no consumo midiático de uma mobilização contra-hegemônica. Para tanto, 

reconstruímos narrativamente o episódio que nos concerne: a ação do movimento dos 

secundaristas contra a Reorganização Escolar do Ensino Básico e do Ensino Fundamental no 

estado de São Paulo, durante o ano de 2015. 

O material empírico desta pesquisa foi composto pelas narrativas textuais e visuais sobre 

a ação dos secundaristas, que foram geradas pelas mídias independentes dentro do fluxo de 

informações da rede social digital Facebook. A partir desse fluxo de links que acessamos, tais 

como chamadas, manchetes e fotos, selecionamos as mídias independentes que produziram 

conteúdo relativo aos protestos e ocupações escolares, a saber: Jornalistas Livres, Mídia Ninja, 

Opera Mundi, Outras Palavras, Pragmatismo Político e QGA. 

Centraremos nossa análise em dois elementos básicos de todas as matérias jornalísticas, 

a manchete da notícia e sua fotografia principal. Reduzimos a análise a esses dois elementos 

por serem o fator comum na maioria das notícias das mídias independentes, e porque a dupla 

combinação de fotografia e manchete é o formato do link que levará o leitor a acessar à notícia 

completa a partir do Facebook. 

Sobre as imagens fotográficas, apontamos que essas foram realizadas no contexto de 

marchas e ocupações do movimento secundarista. Dentre as imagens incluídas, contamos com 

fotografias feitas por fotojornalistas profissionais, por fotógrafos amadores e fotogramas 

extraídos de vídeos amadores. A variedade de texturas, qualidades e graus de definição das 

fotografias indica a diversidade de condições em que esses registros foram realizados. Algumas 

dessas imagens que circularam inicialmente nos sites das mídias independentes, posteriormente 

foram viralizadas na Web, expandindo seu alcance a nichos distantes da rede de contatos dessas 

mídias. 
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Os aspectos afetivos presentes nas imagens fotográficas da mobilização permitem uma 

aproximação a outras formas de entendimento dos acontecimentos, que ora escapam às 

explicações técnicas da mise-en-scène imagética. E, ao indagarmos em que medida a 

visualidade do protesto permite reconhecer o ‘excedente emocional’ que acompanha o 

movimento dos estudantes secundaristas, analisaremos o próprio acontecimento. 

 

Figura 1. Menino “enfrenta” PM em escola ocupada de SP e viraliza nas redes sociais 

 

Fonte: Pragmatismo Político47 

 

A fotografia acima trata-se de um fotograma extraído de um vídeo. Ele mostra a reação 

enérgica de um adolescente exigindo a retirada do grupo de policiais que ingressaram sem 

autorização judiciária na Escola Estadual Raul Fonseca, ocupada pelo movimento estudantil. A 

manchete explica que um menino “enfrenta” PM e viraliza nas redes sociais. Entendemos o uso 

das aspas na palavra “enfrenta” como uma intenção do jornalista de relativizar o significado do 

termo. Por outro lado, a manchete afirma que houve viralização do vídeo nas redes sociais. Isso 

nos leva a pensar que, na lógica do consumo de narrativas digitais, a quantificação do número 

de visitas, compartilhamentos e curtidas se torna um dos valores do produto audiovisual. Em 

outras palavras, descrever as ações dos sujeitos da cena não é suficiente e, além disso, é 

                                                 
47 Publicado originalmente em: 20 de novembro de 2015. Disponível em: 

<http://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/11/menino-enfrenta-pm-em-escola-ocupada-de-sp-e-viraliza-

nas-redes-sociais.html>. Acesso em: 8 fev. 2017. 
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necessário explicar ao leitor que já existe um número significativo de outros leitores 

contagiados emocionalmente por esta história. 

Sobre as manchetes, detectamos uma relação simbiótica dada entre o estímulo 

bidimensional da fotografia e o estímulo linear da escrita. No momento da leitura de uma 

notícia, a função das manchetes, em relação à imagem fotográfica, é direcionar o sentido da 

interpretação da imagem, enquanto a fotografia oferece o substrato sensível que certifica a 

legitimidade das palavras. Segundo Eliza Casadei (2013, p.144), e possível pensar na 

possibilidade de que cada prática simbólica possua regimes de crença próprios, na medida em 

que damos diferentes graus de credibilidade para um romance, para uma fotografia, para uma 

pintura ou para um documentário. No caso desse fotograma, ele pode ser avaliado dependendo 

do quanto estimule o leitor para acessar o vídeo que deu origem à notícia, e continuar 

contribuindo para a mencionada viralização. 

Os jornalistas da mídia independente, por responderem a filiações partidárias e 

ideológicas específicas, organizam seu discurso para realçar fragmentos específicos da 

realidade. Eles se valem da relação simbiótica da fotografia e do texto para reconstruir os 

vestígios que cada situação produz. A partir dessa ideia, pensamos que o jornalismo das mídias 

independentes é uma atividade que busca visibilizar o ignorado pela grande mídia, ao mesmo 

tempo em que invisibiliza os vestígios da realidade que não se encaixam em uma ordem 

narrativa ideologicamente projetada. 

 

4.1 AS CIDADES E O CONTROLE DA MANIFESTAÇÃO 

 

Os direitos e as leis na acepção moderna dos conceitos vão aparecer à época 

das Revoluções Burguesas – período em que na França lia-se que “todas as 

pessoas nascem e permanecem livres e iguais em direitos...”. Eis o mundo 

moderno – do direito e das leis. Agir contra o direito e as leis passa a ser um 

ato de violência. Uma violência que precisa ser exemplarmente punida pela 

esfera pública. Foucault traduz essa passagem do período do suplício para o 

da punição descrevendo-a como “a época da sobriedade punitiva (RADÜNZ, 

2007, p.40). 

 

Rememoramos o filme Tempos Modernos (1936), no qual Charles Chaplin interpreta a 

tragicómica vida do pobre operário Carlitos, que tem de lidar com as frustrações dos tempos 

modernos: a tecnificação excessiva do trabalho na fábrica, a prisão, o desemprego, os desejos 

de consumo de produtos inovadores e ter uma casa própria nos subúrbios junto a sua esposa. 

Nesse transcorrer de aventuras e piadas, nos detemos no episódio da greve48. Aqui, Carlitos 

                                                 
48 A cena transcorre, aproximadamente, no tempo 00:08:00 min. Filme disponível em: 
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involuntariamente se insere numa marcha de trabalhadores e, ao final, é apreendido pela polícia. 

Essa sequência inicia quando Carlitos recolhe uma bandeira que caiu do carro de mudança que 

passa na frente dele. O personagem começa a agitar a bandeira com a intenção de chamar a 

atenção do motorista do carro de mudança para poder devolvê-la. O que Carlitos não vê (a sua 

ignorância é o elemento cômico da cena) é que atrás dele se aproxima uma multidão de homens 

protestando, carregando cartazes com as palavras ‘Liberdade’, ‘Unidade’ e ‘Igualdade’. 

Durante alguns segundos, Carlitos permanece, sem querer, em frente à multidão, e aparenta 

liderar o fluxo da manifestação popular, enquanto continua agitando a bandeira com a intenção 

de devolvê-la. A continuação, vemos a expressão de Carlitos e do resto da multidão mudar 

rapidamente. Todos recuam e correm assustados. Um batalhão de policiais, a cavalo e a pé, 

aparece abruptamente na cena, batendo com cassetetes nos manifestantes, empurrando-os e 

prendendo-os. Nessa ação, os policiais conseguem dissipar a multidão, liberando o trânsito da 

rua. Carlitos é pego por dois policiais que dizem-lhe: “Então, você é o líder”, e Carlitos, mudo, 

é levado para dentro de um camburão da polícia e conduzido para a cadeia.   

Nessa cena de Tempos Modernos, o ponto de virada da narrativa é a aparição da polícia 

na manifestação, que tem a função de criar uma situação de tensão no cotidiano de Carlitos; a 

polícia é a irregularidade que obstaculiza o fluxo do movimento progressivo do personagem.  

No modelo aristotélico narrativo, o enredo linear progressivo é definido como “uma ação 

ascendente [que] constrói a tensão, eleva-a a um clímax, que consiste muitas vezes em um 

reconhecimento ou outro incidente que cria uma peripeteia ou reverso de ação, e é seguida por 

um desenlace ou final” (ONG, 1996, p.160).  Entendemos que a peripeteia aristotélica é a 

mudança radical na direção esperada ou prevista de uma narrativa. Ela é usada para surpreender 

o espectador e revelar algo inesperado, com o objetivo de afetar o curso da história. Nas 

tragédias, a peripeteia é o ponto no qual a história torna-se realmente trágica, posto que é o 

momento em que a sorte do herói protagonista é truncada, e começam as desgraças que o 

levarão ao final trágico. 

Na cena de Tempos Modernos, Charles Chaplin condensou uma sequência de eventos 

que comumente vemos nos telejornais, quando fazem a cobertura noticiosa de manifestações 

de movimentos sociais. A narração inicia com a exibição de uma multidão que carrega cartazes 

com palavras de ordem, seguida de imagens de confronto entre manifestantes e a polícia, 

finalizando na captura de alguns manifestantes e a normalização do fluxo na cidade. Esse 

mesmo roteiro é usado pelas mídias informativas para reportar as ocorrências de um protesto. 

                                                 
<www.youtube.com/watch?v=ieJ1_5y7fT8&t=1349s>. Acesso em: 1 jan. 2017. 
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Da mesma forma em que foi roteirizada a cena do filme, os jornais localizam a peripeteia da 

tragédia das manifestações de rua na violência produzida durante o choque entre manifestantes 

e policiais. 

Porém, a grande diferença entre o filme de Chaplin e a narrativa dos jornais das grandes 

mídias é que, em Tempos Modernos, a origem, o contexto e as motivações de Carlitos são 

apresentadas comicamente, facilitando a identificação e projeção do espectador com o 

personagem ficcional. Ao contrário, o jornalismo das grandes mídias prefere construir a 

narrativa centrada nos efeitos do protesto mais do que nas suas motivações. Tal perspectiva 

simplifica a figura do manifestante, ao mesmo tempo que legitima a ação pacificadora das 

forças policiais. 

A violência repressiva dos estados nas atuais metrópoles globais ainda tem o controle 

de multidões como um de seus objetivos. No Brasil, um ‘legado’ da Copa do Mundo e das 

Jornadas de Junho de 2013, é a inauguração da estratégia de guerra de baixa intensidade, com 

altos investimentos em um sistema repressivo totalmente militarizado. 

A socióloga Vera Telles (2016) explica que, nos últimos anos, a literatura dos 

movimentos sociais mudou de concepção em relação aos conflitos, passando de um estado de 

negociação para outro padrão de controle repressivo, regido pela chamada ‘guerra ao 

terrorismo’, e um dos seus desdobramentos é a ‘guerra contra as insurgências urbanas’. 

Os instrumentos de policiamento atuais são diferentes dos retratados em Tempos 

Modernos. Atualmente, no Brasil, a polícia está equipada com artefatos de poder militar – 

batalhões de choque, máscaras de gás, cães, armas ditas não letais –, além das prescrições legais 

e burocráticas que admitem o policiamento das atividades cotidianas dos manifestantes. 

Vigilância, apreensões irregulares, rastreamento eletrônico etc. são um conjunto de práticas que 

criminalizam a manifestação política, uma situação próxima da conduta militar própria dos 

estados de exceção. 

As grandes cidades, principalmente aquelas que albergam eventos de escala mundial, 

parecem ter adotado majoritariamente o espírito empresarial em sua administração, 

promovendo o controle dos espaços públicos com o mesmo rigor dado aos espaços privados. 

Nesse contexto, enxergamos várias formas de privatização e mercantilização da vida urbana, 

que contaminam o jogo das diferentes circunstâncias em que se dão as relações da vida 

cotidiana. É implementado, com instrumentos militares, um regime que privilegia a segurança 

dos negócios das cidades-mercado. “Daí o lugar mais do que emblemático dos confrontos e 

protestos que dizem respeito justamente a várias dimensões dessa mercantilização das cidades 

e seus espaços” (TELLES, 2016, p.5). 
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Figura 2. Após protesto pacífico, PM invade Teatro de Arena em São Paulo para agredir 

estudantes. 

 

Fonte: Opera Mundi49 

 

Os protestos de rua, ao serem localizados dentro da categoria de insurgência urbana, são 

combatidos com racionalidade militar. Isso significa que, numa guerra de baixa intensidade, o 

inimigo é a população civil que se expressa politicamente. As ruas viram campos de combate e 

uma conglomeração humana pode ser classificada pelo risco que representa aos interesses da 

administração da cidade. Sobre a imagem acima, podemos dizer que os militares nela retratados 

parecem formar um único corpo orgânico adaptado para o combate. No entanto, é um corpo 

que interage com os outros de maneira ostensiva e autoritária. Segundo Marilena Chaui (2016) 

 

[A força policial] é a força física pura e simples. Um policial não é capaz de 

tomar uma decisão em que ele enfrentaria uma ordem recebida, dizendo, por 

exemplo: “Puxa vida, um filho meu poderia estar entre os manifestantes…”. 

Mas isso não acontece só porque ele recebeu uma ordem. É porque essa ordem 

constitui o modo como ele é, pensa e opera. Ele encarna essa ordem, é o 

portador dela e opera em um contexto de pura paixão (CHAUÍ, 2016, p.14). 

 

                                                 
49 Publicado originalmente em: 11 de dezembro de 2015. Disponível em: 

<http://operamundi.uol.com.br/conteudo/samuel/42594/apos+protesto+pacifico+pm+invade+teatro+de+arena+e

m+sao+paulo+para+agredir+estudantes.shtml>. Acesso em: 8 fev. 2017. 
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Sabemos que eles agem desde a soberania que o Estado lhes outorga. Diante disso, eles 

não se preocupam em justificar seus atos frente à sociedade. Na sua onipotência, a polícia não 

precisa de motivos para agir, apenas de estímulos e ordens para reprimir50. Ela não hesita na 

sua tentativa de reduzir, física ou moralmente, qualquer cidadão que represente algum tipo de 

insurgência. A autorização que a polícia tem para controlar o ‘estranho’, torna-a o principal 

normatizador do comportamento público. A violência das faíscas, tiros e explosões é um ato 

essencialmente homogeneizador. 

Lembramos que o sentido etimológico da palavra ‘reprimir’ vem do ato de pressionar. 

Assim como ‘imprimir’ é o ato de ‘pressionar’ (premere) ‘sobre’ (im), ‘reprimir’ é o ato de 

pressionar repetidas vezes. A pressão da Polícia Militar procura controlar a expressão do outro 

e também tenta ocultar a manifestação pública dele, mediante a aplicação de forças físicas e 

simbólicas sobre os corpos que tentam se movimentar. Nessa tentativa de contenção, escapam 

gritos, golpes, chutes e xingamentos pelo efeito da concentração da pressão institucional sobre 

os cidadãos. 

A polícia fotografada na figura acima é um instrumento de contenção de riscos. O risco 

é uma probabilidade que deve ser calculada de forma permanente e generalizada. A maquinaria 

jurídica da administração cívica se adapta aos poucos às ordenações globais da administração 

de riscos, tal como é ilustrada a recente modificação penal: 

  

A Portaria de Garantia da Lei e da Ordem, editada pelo Ministério da Defesa, 

publicada em janeiro de 2014, em versão ligeiramente atenuada de uma 

primeira versão (de dezembro de 2013), definindo as orientações para o 

emprego das Forças Armadas em operações de defesa da ordem, tendo como 

alvo as chamadas ‘ameaças’ associadas às ‘forças oponentes’ entre as quais 

constam, junto com organizações criminosas, traficantes e contrabandistas, os 

movimentos sociais e parte considerável do repertório da ação coletiva e 

protesto urbano (TELLES, 2016, p.6). 

 

Recorremos ao exemplo didático de Tempos Modernos para introduzir o panorama de 

imagens que anunciam a implementação das estratégias de controle militar dos riscos. Assim 

como foi apresentado no filme, há no cotidiano jornalístico inúmeras imagens que representam 

a peripeteia narrativa da tragédia dos movimentos sociais e das ações coletivas. 

4.1.1 A imagem do manifestante contemporâneo 

 

                                                 
50 O Código Penal Militar - Decreto Lei nº 1.001 de 21 de Outubro de 1969, art. 163 declara que se um oficial 

militar “recusar obedecer a ordem do superior sôbre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever 

impôsto em lei, regulamento ou instrução” tem uma pena de “detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui 

crime mais grave” (BRASIL, 1969, n.p).  
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A presença de manifestações tem ocupado um lugar importante na esfera global 

midiática neste século. Desde a épica Batalha de Seattle, que ocorreu em 30 de novembro de 

1999 durante a reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC), a mídia tem filmado 

esses cenários com entusiasmo (DUPUIS-DÉRI, 2014). Pela centralidade midiática dos 

protestos e ocupações ao redor do mundo durante a década de 2000, a revista estadunidense 

Times51 decidiu, em 2011, consagrar a figura do ‘manifestante’ como personagem do ano. A 

ilustração da capa da revista é o rosto coberto de uma mulher, que representaria a imagem do 

manifestante. Particularmente, nesse mesmo ano, fomos testemunhas de uma multitudinária 

explosão de manifestações ao redor do mundo. As mais noticiadas no Brasil foram: a Primavera 

Árabe, que fazia referência à Tunísia, Síria, Turquia e ao Egito; o movimento Occupy Wall 

Street que emergiu nos Estados Unidos; e a aparição dos Indignados e do 15-M na Espanha. 

Igualmente na Rússia e na Grécia, formaram-se manifestações que denunciavam, em termos 

gerais, a incapacidade dos estados de dar respostas sobre o caos financeiro, o desemprego e a 

injustiça social. A revista Times justificou a escolha do personagem do ano dizendo que “em 

2011, os manifestantes, não apenas expressaram suas reclamações, eles mudaram o mundo”52. 

A recepção do fenômeno do manifestante sofreu profundas mudanças nessa década. Lembra 

Dupuis-Deri (2014) que, em agosto de 2013, a revista Carta Capital fez a seguinte enquete com 

seus leitores 

 

“O Black Block, forma de protesto antissistema, usa a depredação de bancos 

e fachadas de grandes empresas como meio de atuação. O que você acha? 1) 

sou contra qualquer tipo vandalismo, em qualquer hipótese. 2) No caso de 

determinadas empresas, desde que ninguém seja ferido, sou a favor.” O 

resultado? 11.835 pessoas responderam, das quais 7.903 (66%) eram a favor 

das ações dos Black Blocks (DUPUIS-DERI, 2014, p.19). 

 

Em contrapartida, Aguilera (2016) refere-se ao jornal The Guardian que, em 2011, 

escolheu a líder estudantil chilena Camila Vallejo como personagem do ano pela sua atuação 

nos protestos estudantis. A sua carismática presença se tornou símbolo da luta do movimento 

estudantil do momento. O jornal The New York Times inclusive realizou uma reportagem que 

descrevia a atuação da jovem, no artigo intitulado ‘Camila Vallejo, a mais glamorosa 

revolucionária do mundo’53, conferindo-lhe esse status tanto por sua liderança política quanto 

                                                 
51 Disponível em: <http://content.time.com/time/person-of-the-year/2011/>. Acesso em: 8 jan. 2017. 
52 Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2011/12/14/em-um-ano-cheio-de-

protestos-manifestantes-sao-a-personalidade-do-ano-pela-revista-time.htm#fotoNav=14>. Acesso em: 8 jan. 

2017. 
53 Disponível em: <http://www.nytimes.com/2012/04/08/magazine/camila-vallejo-the-worlds-most-glamorous-

revolutionary.html>. Acesso em: 14 jan. 2017. 
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por sua ‘bela’ aparência. A relevância aos atributos físicos da líder estudantil, atribuída pelos 

dois jornais, deixa clara a ênfase estética exigida pelo jornalismo tradicional para a elaboração 

do perfil de um protagonista dos acontecimentos sócio-políticos, principalmente se é uma 

mulher. 

Aguilera (2016) sugere dois processos que se entrelaçam, a respeito dos movimentos 

sociais e das mídias massivas e independentes: o primeiro processo remete à disputa pela 

visibilidade dos atores e de suas exigências. O segundo é o agenciamento de emoções 

correspondentes à imagem dos atores (protagonistas e antagonistas) em disputa na narrativa 

noticiada. Desse modo, a estratégia que antecede a concepção das imagens midiáticas, ainda 

que não seja de modo racional ou simplesmente intuitiva, prevê uma ordenação sensível da 

disputa a ser midiatizada. 

Decorrente desses dois processos – a visibilização e o agenciamento de emoções – 

identificamos três variáveis próprias do contexto sociocultural da comunicação contemporânea 

que contribuem com o desenvolvimento de canais de comunicação independentes. A primeira 

é a expansão de ferramentas tecnológicas comunicativas que democratizam o acesso tanto à 

produção quanto ao consumo de outras narrativas distintas das mass-midiáticas. Por esse 

motivo, observamos que a batalha pelo domínio narrativo dos protestos sociais é travada em 

todas as mídias: televisão, blogs, sites da imprensa digital, e impressa e redes sociais digitais. 

A segunda trata do aumento das produções imagéticas criadas pelos próprios atores das disputas 

e, em menor quantidade, pelos agentes da grande indústria midiática. Em terceiro lugar, as 

mídias independentes, se consideradas enunciadores em permanente processo de subjetivação, 

trabalham constantemente com ideias, expressões e visões de mundo em formulação, como 

obras abertas. 
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Figura 3. 10 fotos que mostram a força das garotas nos protestos em São Paulo. 

 

Fonte: QGA54 

 

A comunicação independente contempla uma densidade emocional que dificilmente 

poderá ser expressa nos mesmos termos das comunicações das grandes mídias. Na cena acima, 

por exemplo, a emoção predominante é a tensão dada pela possibilidade da colisão de dois 

corpos que manifestam sua determinação de não ceder a sua posição. É clara a desproporção de 

forças dos dois personagens dessa fotografia, similar ao mito de David contra Golias. Apesar 

da desigualdade de forças (institucional, bélica e muscular), ao divulgar especificamente essa 

foto, o jornalista buscou igualar, em alguma medida, a força dos dois sujeitos. A convocação 

afetiva sugerida pela manchete e pela fotografia nos leva a reconhecer que a força policial não 

é completamente soberana. Durante protestos de rua, a força das garotas, similar ao caso de 

Camila Vallejo no Chile, vem da capacidade de convocar outras forças sociais com o uso da 

voz, da performatividade e da liderança de coletividades. 

Nessa imagem, nós também identificamos que certas palavras podem ser lidas de 

diferentes formas, dependendo do sujeito que está sendo descrito. O termo ‘força’ não é 

entendido da mesma maneira quando se refere à força dos estudantes e à força dos policiais. No 

primeiro caso, a palavra é colocada como pista no texto para ser entendida como um atributo 

heroico. No discurso das mídias independentes, ao contrário, a força policial está relacionada 

às qualidades depreciativas, próximas da agressão e da violência.  

                                                 
54 Publicado originalmente em: 4 dez. de 2015. Disponível em: 

<http://qga.com.br/comportamento/mulher/2015/12/10-fotos-que-mostram-a-forca-das-garotas-nos-protestos-

em-sao-paulo>. Acesso em: 8 fev. 2017. 
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Sendo assim, inferimos que o objetivo das mídias independentes não se limita a 

transmitir dados e informações sobre as ocorrências, mas procura construir um perfil moral dos 

atores do acontecimento. Pelo fato de comunicar acontecimentos opostos aos divulgados pelas 

mídias que reproduzem discursos hegemônicos, as mídias independentes tornam-se a antítese 

das teses difundidas pela grande mídia. Quando as manifestações apresentam cenas de 

violência, as mídias independentes tentam representar os policiais como antagonista da história, 

ainda que estejam agindo conforme a lei. A fim de deslegitimar a ação da polícia, a mídia 

independente usa termos como agressão, covardia, racismo e repressão para construir sua 

contra-narrativa. 

 

4.1.2 O silêncio midiático nas manifestações 

 

A jornalista Marina Pita55 denuncia como a grande imprensa, em vários momentos da 

história, inclusive o atual, quando não invisibiliza a ação dos ativistas e movimentos sociais, 

tenta criminalizar as ações destes empregando adjetivos desqualificadores, que tem efeitos 

políticos muito reais. O discurso desqualificador visa diminuir a legitimidade da ação coletiva, 

e no caso de manifestações de rua, irá reduzir a complexidade do fenômeno a uma expressão 

de violência supostamente irracional da juventude. 

A autora usa como exemplo os protestos estudantis que aconteceram no estado do 

Paraná, em outubro de 2016; relata que não havia reportagens da grande mídia relacionadas às 

reivindicações estudantis, porém, diante da pressão do jornalismo independente, ela foi forçada 

a reportar a ação estudantil. No entanto, as reportagens sobre as ocupações não tiveram a 

intenção de dar voz aos estudantes, e, sim, de continuar replicando uma fórmula narrativa 

conveniente aos parâmetros editoriais das grandes mídias. Na manchete “Protesto em escola 

ocupada do Paraná tem tensão, apitaço e xingamentos”56, do jornal Folha de S. Paulo, 

observamos como o movimento dos estudantes é qualificado como ‘baderna’. Nessa matéria, 

uma das leituras possíveis é a de que os jovens, mobilizados por seus direitos, são apresentados 

como “vagabundos” que “atrapalham a vida do resto dos alunos que simplesmente querem 

estudar” 57. E quando não são desqualificados, os movimentos são silenciados. O silêncio da 

                                                 
55 Matéria publicada no 25 de outubro de 2016. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1826273-protesto-em-escola-ocupada-do-parana-tem-tensao-

apitaco-e-xingamentos.shtml>. Acesso em: 9 fev. 2017.  
56 Idem.  
57 A seguir transcreveremos o contexto que contem a palavra ‘vagabundo’: “No lado de fora, parte dos 

manifestantes começou a espalmar o portão, fazendo barulho. Uma mãe gritou ‘Estão com medo, vagabundos?’. 

Os outros pediam: ‘Desocupa! Queremos aula’”. Desta maneira, a jornalista Estelita Hass Carazzai, da Folha de 
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grande imprensa sobre a mobilização dos estudantes, no âmbito da teoria de Orlandi (2010), é 

uma espécie de sombra que cai sobre mais um capítulo de repressão pelo qual passa o país. Ao 

tratar do silêncio, a autora divide-o em dois tipos: 

 

a) O silêncio fundador, aquele que existe nas palavras, que significa o não-

dito e que dá espaço de recuo significante, produzindo as condições para 

significar. b) a política do silêncio, que se subdivide em b1) silêncio 

constitutivo, o que nos indica que para dizer é preciso não dizer (uma palavra 

apaga necessariamente as ‘outras’ palavras’); e b2) o silêncio local, que se 

refere à censura propriamente (àquilo que é proibido dizer em certa 

conjuntura)” (Orlandi, 2010, p.24). 

 

O segundo tipo de silêncio proposto por Orlandi, que está composto por dois subtipos, 

se refere ao lado oculto do discurso. Assim, no momento de afirmar um compromisso 

ideológico, há implicitamente um descompromisso com o seu oposto. E, igualmente, há outro 

silêncio que é produto da censura. Esse silêncio vem da proibição da fala do outro, da 

perseguição, do fechamento de espaços de expressão, do esquecimento programado, e, em casos 

extremos, da morte. Portanto, a presença da violência simbólica pode ser exercida por 

enunciação ou por omissão, isto é, da violência que se dá através de formas discursivas (na sua 

luz e na sua sombra) vindas da representação negativa e/ou da coerção do outro. 

Observamos que diversos argumentos, que justificam a desvalorização de uma 

mobilização, são usados recorrentemente pela grande mídia. Na matéria publicada no G1, portal 

on-line pertencente ao Grupo Globo, o viés crítico da cobertura das ocupações focou no mal-

estar e nos prejuízos que a mobilização poderia trazer ao Exame Nacional do Ensino Médio – 

ENEM58. Vemos nesta notícia dois exemplos que reforçam a ideia de um mal-estar produzido 

pelos protestos: destacam-se a fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre os 

eventuais gastos adicionais que as ocupações gerariam com a mudança dos locais da prova; e o 

posicionamento da Polícia Militar, que fez cerco para pressionar a saída dos estudantes de uma 

escola ocupada em Taguatinga (DF), pois eles estariam atrapalhando a circulação de moradores. 

 

 

 

 

                                                 
S. Paulo, vale-se da fala de atores da narrativa noticiosa para construir seus próprios argumentos, conservando a 

sensação de imparcialidade do texto.  
58 Matéria publicada no 31 de outubro de 2016. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/educacao/enem/2016/noticia/enem-locais-de-prova-ocupados-tem-que-ser-liberados-ainda-

nesta-segunda-diz-mec.ghtml>. Acesso em: 1 dez. 2016. 
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Figura 4. A revolta dos adolescentes vista por dentro. 

 

Fonte: OutrasPalavras59 

 

Ao contrário do que foi descrito pela grande mídia como mal-estar social, vemos que a 

interpretação das ações da mobilização estudantil por parte das mídias independentes se reverte, 

como mostra a imagem acima. O “trancaço” – tática de bloqueio de uma avenida – tornou-se o 

símbolo das manifestações de rua dos estudantes. Nessa cena, na qual estudantes impedem o 

trânsito de motoristas ocultos por trás dos para-brisas, observamos uma figura central de poder 

que, em certa medida, faz referência a outros ícones das lutas sociais, como na pintura 

Liberdade guiando o povo (1830), de Eugene Delacroix. Tanto na pintura quanto na fotografia, 

a Liberdade, com o braço empunhando a bandeira guia revolucionários e trabalhadores a 

levantar barricadas contra o governo autoritário e ultraconservador de Carlos X. A Liberdade, 

representada na pintura de Delacroix com uma figura feminina alegórica, mostra que o 

levantamento popular de 1830 não teve um único líder e, de forma similar ao movimento 

estudantil, o poder não se concentrou em uma figura única. Assim, o movimento estudantil 

adquire tantas faces e representações, sendo algumas delas similares às imagens icónicas das 

lutas sociais populares. 

Da mesma forma, a palavra da manchete “revolta” é relativizada ao estar relacionada 

com manifestações corporais transgressoras. Entendemos, a partir de Koselleck (2006), que as 

revoltas, nos estados modernos, são palcos de tensão e um objeto a ser vigiado e controlado. 

                                                 
59 Publicado originalmente em: 1 dezembro de 2015. Disponível em: < http://outraspalavras.net/brasil/a-revolta-

dos-adolescentes-vista-por-dentro/>. Acesso em: 8 fev. 2017. 
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Para os detentores do poder, os instantes de revolta servem para exercitar suas práticas de 

controle de massas. ‘Revolta’ é um termo semelhante à ‘revolução’ e etimologicamente refere-

se a um movimento cíclico. No entanto, ‘revolta’ também conota um ato tumultuoso, ionizado 

em emoções conturbadas. Segundo o autor, “a inocência moral leva à desobediência, que leva 

à revolta, que resulta na guerra civil.” (KOSELLECK, 2006, p.68). 

Sendo assim, percebemos que há uma dificuldade intrínseca em entender a 

complexidade do que está acontecendo no movimento escolar, quando acompanhamos 

exclusivamente os eventos pelo noticiário e pelas imagens disponibilizadas pela mídia 

tradicional. Acreditamos que em pesquisas cuja natureza seja de caráter quantitativo, pode-se 

encontrar mais facilmente marcas da desigualdade entre a atenção dedicada pela grande mídia 

à “voz dos estudantes”, em comparação com a atenção dada às figuras de poderes institucionais 

(policiais, governadores, secretários e juízes) nas reportagens; a partir, por exemplo, da medição 

da quantidade de segundos que reproduzem a voz dos estudantes, do número de citações de 

falas em matérias escritas, ou do número de vezes em que é desenvolvida uma explicação sobre 

a motivação dos estudantes. Entretanto, detemo-nos nas cenas contidas nas imagens e 

sugerimos essa possibilidade de estudos em outras áreas do conhecimento. 

 

4.2 A REORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

Durante o segundo semestre do ano de 2015, um acontecimento afetou profundamente 

a vida de milhares de jovens do Estado de São Paulo. Tratou-se de uma proposta promovida 

pela Secretaria de Educação Estadual do Governo do Estado de São Paulo que visava 

reorganizar a rede estadual de ensino infantil, fundamental e médio. Reorganização Escolar60 

foi, em termos gerais, o termo usado pela imprensa e pelo governo estadual para se referir ao 

projeto que procurava unificar por faixa etária as escolas da rede estadual de ensino público, 

alterar o lugar de ensino de pelo menos 300.000 crianças e adolescentes do Estado de São Paulo, 

e estipular o fechamento de em torno de 94 colégios públicos. A Reorganização Escolar 

                                                 
60 A denominação Reorganização Escolar foi usada oficialmente desde as primeiras postagens publicadas pela da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, nas quais começaram a se perfilar suas características. Chama-

nos a atenção que as postagens usam a forma verbal em futuro do presente (funcionará, começará, passará), dando 

a entender certa inevitabilidade do processo de Reorganização. Ler estas postagens, no site oficial da Secretaria de 

Educação, após a suspensão da Reorganização Escolar, transmite uma sensação de incompletude e frustração, 

devido a que o programa projetado para 2016 não se realizou. A proposta da Reorganização para 2016 ainda está 

disponível no site:  

<http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/com-foco-na-qualidade-de-ensino-educacao-anuncia-nova-

organizacao-para-a-rede-estadual>  Acesso em: 1 jan. 2017. 
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pretendia ser aplicada no início do ano letivo de 2016, sem ter sido realizada qualquer consulta 

prévia à comunidade estudantil, nem aos professores, organizações de pais ou funcionários. 

A Secretaria de Educação do Governo do Estado encontrou um obstáculo na 

implementação da Reorganização Escolar quando os estudantes da rede pública iniciaram uma 

onda de manifestações de rua, passeatas e ocupações dos prédios das Escolas Estaduais para 

exigir a suspenção do projeto. A ação de protesto dos estudantes secundaristas foi amplamente 

noticiada por dezenas de mídias, sendo que as mídias do jornalismo independente foram as que 

nos interessam especialmente. 

Segundo o site da Secretaria de Educação do Governo61, a Reorganização Escolar visava 

unificar as unidades de ensino fundamental e médio pela faixa etária dos alunos. 

 

Com foco na melhoria da qualidade de ensino das escolas de São Paulo, o 

novo processo pretende ampliar o número de escolas divididas pelos três 

ciclos de educação: Ensino Infantil, Ensino Fundamental - Anos Iniciais e 

Anos Finais - e Ensino Médio. Com a nova proposta, os alunos do Ensino 

Médio, por exemplo, passarão a estudar apenas com estudantes deste 

segmento. O mesmo vale para os alunos dos ensinos Infantil e Fundamental 

(...). Com a divisão das escolas por ciclo, algumas unidades terão apenas 

alunos de 6 a 10 anos; outras receberão os adolescentes de 11 a 14 anos; outras 

serão exclusivas para jovens entre 15 e 17 anos. 

 

Os argumentos apresentados pela Secretaria de Educação para a implementação da 

mudança eram essencialmente dois. O primeiro, baseado na coleta de dados da Fundação Seade 

(Sistema Estadual de Análise de Dados), indicava que a rede estadual de ensino havia perdido 

cerca de dois milhões de alunos nos últimos dezessete anos e, portanto, haveria salas ociosas 

nas escolas. O segundo argumento se fundamentava no estudo conduzido pela CIMA 

(Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional), que sugeria o 

aumento de 10%, em relação à média, no desempenho dos alunos que estudam em escolas de 

ciclos únicos. 

Campos, Medeiros e Ribeiro (2016, p.29) criticam esses estudos, pois existem 

inconsistências no rigor do documento, baseado numa análise que somente considerou a 

variável do número de ciclos. Outros fatores mais relevantes que poderiam explicar o maior ou 

menor desempenho de cada escola foram ignorados, tais como o número de alunos por sala, o 

índice socioeconômico e a equipe de professores. 

Acrescentado dados ao debate, Pó et al. (2015) advertem sobre a política pública da 

Reorganização Escolar proposta pelo governo do Estado, na qual 

                                                 
61 Idem.  
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o estudo que serve de embasamento para a afirmação de que as escolas 

exclusivas tem desempenho melhor que as não-exclusivas se mostra frágil e 

sem rigor científico. Lembramos que tal estudo não foi sequer disponibilizado 

na página da Secretaria de Educação, mas obtido pela imprensa via Lei de 

Acesso à Informação, depondo contra a transparência no debate público sobre 

a mudança (PÓ et al., 2015, p.16). 

 

Os autores também ressaltam, em suas observações finais, que 

 

Todavia, não conseguimos verificar materiais ou evidências que detalhem os 

desdobramentos e as ações complementares que seriam necessárias para que 

a proposta de Reorganização Escolar em curso venha a alcançar tais objetivos 

de eficiência e inclusão. Dessa forma, o debate fica inviabilizado e pouco 

transparente, o que aumenta consideravelmente a chance de que a política 

encontre problemas inesperados e dificuldades na sua implementação (PÓ et 

al., 2015, p.15) 

 

A Reorganização Escolar também foi explorada artisticamente no fanzine Privatização 

Ensino62, que critica a proposta governamental de cada escola atender somente um único ciclo, 

de 1° a 5° ano, de 6° a 9° e o Ensino Médio, ocasionando o fechamento de em torno de 94 

colégios. Nesse contexto, outras unidades teriam turnos inteiros e salas de aulas eliminadas; 

alunos, funcionários e professores seriam transferidos a bairros distantes. Ao mesmo tempo, o 

fechamento de turmas diminuiria os gastos do governo e, tal segmentação das escolas por ciclos, 

prepararia o cenário para um modelo educativo mais aberto ao investimento da iniciativa 

privada. 

Uma das grandes críticas a essa proposta foi a tentativa apressada de implementar a 

Reorganização pelo governo do Estado. O documento oficial foi entregue ao Ministério Público 

Estadual no dia 23 de setembro, época coincidente com os preparativos do fim do ano escolar. 

A medida que pretendia organizar o ensino foi incisiva na arbitrariedade da sua formulação, 

não foram esclarecidos os detalhes do novo modelo de organização, nem as medidas 

pedagógicas e administrativas que seriam adotadas para a implantação do plano, nem quais 

seriam os benefícios a curto, médio e longo prazo das mudanças. 

 

No dia 23 de setembro de 2015, a capa do caderno Cotidiano da Folha de S. 

Paulo anunciava a transferência de nada menos do que um milhão de alunos 

da rede pública estadual paulista para que as escolas fossem divididas por 

ciclos. Neste mesmo dia, o secretário de Educação, Herman Woorwald, 

concedeu uma entrevista para o jornal matinal da Rede Globo, “Bom dia São 

Paulo”, sobre a recém-anunciada “reorganização” da rede de ensino. O 

                                                 
62 Disponível em: <https://issuu.com/ocupaescolas/docs/zine_para_leitura_privatizac__a__o_>. Acesso em: 2 jan. 

2017. 
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apresentador abriu o programa explicando a medida e com tom de 

incredulidade quanto ao enorme número de afetados por ela (CAMPOS; 

MEDEIROS; RIBEIRO, 2016, p.27). 

 

O inquérito aberto pela Defensoria Pública63 cobrou explicações sobre o porquê do 

processo ter ocorrido de forma antidemocrática, sendo que pais, professores, diretores, grêmios, 

fóruns de participação e sindicatos da categoria não foram consultados antes do anúncio do 

processo de Reorganização. Luiz Carlos de Freitas, diretor da Faculdade de Educação da 

Universidade de Campinas, alegou que 

 

a Reorganização é um roteiro que levará à privatização da escola pública em 

São Paulo, [e que] são as consultorias privadas que trabalham com a Secretaria 

de Educação do Estado as que estão ajudando a traçar este caminho 

(FREITAS, 2015, n.p.). 

 

Freitas (2015) menciona dois motivos adicionais para que a medida tivesse esse caráter 

emergencial. O primeiro justifica-se pelo alerta das consultoras privadas, que já tinham 

experiências de receber reações negativas da população em outros países, e portanto 

recomendaram uma ação sigilosa e rápida; em segundo lugar, porque o governador Geraldo 

Alckmin (PSDB), possível candidato à presidência do Brasil em 2018, não poderia acabar seu 

mandato sem apresentar algum tipo de transformação efetiva na educação paulista. “Caso 

deixasse esta reorganização para ser discutida no próximo ano, a implementação só poderia ser 

feita ao final de 2016 para iniciar em 2017 e os eventuais resultados não viriam a tempo” (idem). 

A Reorganização Escolar sobrepõe o interesse empresarial ao interesse público, dando 

abertura ao processo de privatização do ensino público. A privatização não é entendida aqui, 

necessariamente, como cobrança de uma mensalidade aos estudantes, nem como a venda dos 

imóveis escolares para empresas privadas. A privatização da educação na contemporaneidade 

tem múltiplas estratégias. No caso da Reorganização Escolar, privatizar significa o traspasso 

sigiloso da administração dos colégios públicos ao setor privado, conforme a lógica de 

terceirização de funções do governo. Nesse sistema, as organizações sociais seguem a lógica 

capitalista do mínimo custo em troca da maior produtividade e do maior ganho. Após a 

Reorganização, o estado começaria a transferir verbas públicas para as organizações sociais, 

que administrariam as escolas com maior autonomia e liberdade, isto é, essas concessões 

rentabilizariam os interesses das organizações sociais, da melhor maneira. 

                                                 
63 Disponível em: <http://educacaointegral.org.br/noticias/fechamento-de-escolas-sp-defensoria-ministerio-

publico-cobram-explicacao/>. Acesso em: 01 jan. 2017. 
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As organizações sociais que administrariam a educação pública em São Paulo seriam 

aquelas instituições aprovadas nos editais lançados pelo governo do estado, após ser 

estabelecida a Reorganização. No entanto, consideramos oportuno trazer a experiência do 

modelo de concessão de serviços educativos do estado de Goiás para ilustrar os possíveis efeitos 

no Estado de São Paulo. 

Em reportagem publicada na Revista Nova Escola64, Bruno Mazzoco traça um 

panorama das organizações sociais que disputam o edital do governo para administrar 23 

escolas estaduais. O resultado da pesquisa apresentou que cinco organizações dentre as dez 

qualificadas para o processo seletivo foram criadas há menos de um ano. Sete delas indicam 

falta de familiaridade com Educação Básica e Fundamental. Ao menos sete delas apresentam 

pouca ou nenhuma informação sobre a história da atuação delas no setor educativo. Além disso, 

somente uma empresa informou o nome e a função dos membros do corpo técnico, a 

infraestrutura de cinco das dez organizações sociais visitadas era precária, entre outras 

irregularidades. É interessante observar que as constatações da reportagem de Mazzoco sequer 

julgam a competência e a reputação das instituições ou de seus dirigentes. Dessa forma, as 

diversas anomalias no modelo de terceirização em Goiás lançam incertezas sobre o sucesso da 

implementação em São Paulo. 

O professor Luiz Carlos de Freitas (2015) aponta que o Estado de São Paulo assiste há 

algum tempo a privatização do Ensino Médio, diante da proposta dos empresários para a 

organização do Ensino Médio Integral. A progressiva privatização no Estado de São Paulo está 

também baseada na experiência de Pernambuco, orientada pelo Instituto de Co-

Responsabilidade Educacional (ICE), atuante em vários estados brasileiros. No Modelo de 

Gestão – Tecnologia Empresarial Socioeducacional (TESE)65 escrito pelo ICE, observamos o 

claro discurso empresarial aplicado à gestão de instituições de Ensino Fundamental e Médio. 

 

A gestão de uma escola em pouco difere da gestão de uma empresa. Na 

realidade, em muitos aspectos, a gestão de uma escola apresenta nuances de 

complexidade que não se encontram em muitas empresas. Assim sendo, nada 

mais lógico do que partir da experiência gerencial empresarial acumulada para 

desenvolver ferramentas de gestão escolar. 

 

Ao longo dos anos 2000, o setor empresarial passou a ser com maior frequência o 

consultor da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. As consultorias se intensificaram 

                                                 
64 Disponível em: <http://acervo.novaescola.org.br/politicas-publicas/radiografia-oss-goias-938045.shtml>. 

Acesso em 6 de fevereiro de 2017 
65 Documento disponível em: <http://www.ccv.ufc.br/newpage/conc/seduc2010/seduc_prof/download/ 

Manual_ModeloGestao.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2017. 
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com o lançamento do programa ‘Educação: Compromisso São Paulo’, do atual governo66. No 

final de 2015, os parceiros empresariais desse programa atuaram na proposição do projeto de 

Reorganização Escolar e, segundo Piolli et. al (2016), pretendiam enxugar o quadro docente de 

forma semelhante ao processo de reorganização ocorrido nos anos 1990, em São Paulo, quando 

155 escolas foram fechadas e 20 mil professores foram demitidos. 

Se a reforma da Reorganização fosse aplicada em São Paulo, seria o início da 

segmentação do direito à educação, que passaria a depender diretamente dos diversos ramos do 

mercado. Diversas empresas vinculadas ao setor corporativo e financeiro prestariam serviços 

para o Estado e assumiriam o controle de funções como consultoria escolar, formação contínua 

de professores, higiene e limpeza, fornecimento de equipamentos e móveis, e fornecimento de 

merenda escolar67. 

O Estado, com práticas de privatização, tem redefinido seu papel no âmbito da educação 

pública, com a tendência de repassar parte da sua função68 ao terceiro setor. Consequentemente, 

a intervenção do mercado pode alterar o gerenciamento da formação docente e dos colégios, a 

composição do conteúdo curricular, e até o sistema de avaliação estudantil. A pesquisadora 

Maria Raquel Caetano (2015), ao estudar a parceria público-privada do Instituto Unibanco e o 

Ministério de Educação, adverte que 

 

Há introdução de uma nova cultura com uma nova linguagem, um novo 

conjunto de incentivos e um novo conjunto de papéis, posições e identidades. 

Dessa forma, modifica-se, consequentemente, o significado da educação, 

alterando o significado de ser um professor, aluno, pai, formando uma visão 

hegemônica mercantil. Não são simplesmente os serviços de educação e de 

ensino que estão sujeitos a formas de privatização: a própria política de 

educação – por meio de assessorias, consultorias, pesquisas, avaliações e redes 

de influências. (CAETANO, 2015, p.96). 

 

Dessa forma, segundo a autora, a concepção da defesa da educação pública deve ser 

atualizada e a gestão pública da escola com a própria gestão pública deve ser defendida. Uma 

                                                 
66 São parceiros do programa: Instituto Natura, Fundação Victor Civita, Fundação Lemann, Instituto Unibanco, 

Comunidade Educativa Cedac, Instituto Hedging-Griffo, Fundação Itaú Social, Tellus, Parceiros da Educação, 

Fundação Educar DPaschoal, Fundação Bradesco, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 

Comunitária (Cenpec), ICE (Instituto de Co-Responsabilidade pela Educação), Instituto Península, Fundação 

Arymax e da consultoria internacional McKinsey & Company. (São Paulo, 2011). (SÃO PAULO – SEE, 2011, 

apud. PIOLLI; PEREIRA; MESKO, 2016) 
67 Fanzine Privatização do Ensino. Disponível em: 

<https://issuu.com/ocupaescolas/docs/zine_para_leitura_privatizac__a__o_>. Acesso em: 2 jan. 2017. 
68 Aclaramos que o processo de terceirização de responsabilidades públicas na educação é um fenômeno intrínseco 

do sistema capitalista. A privatização, a terceirização, a descentralização e publicização são estratégias gerenciais 

situadas no marco referencial de organismos multilaterais, especialmente as instituições bancárias. Sobre a história 

da participação de entidades financeiras nas últimas duas décadas, recomendamos a leitura do artigo “Ensino 

Médio no Brasil e a privatização do público: o caso do Instituto Unibanco”, da pesquisadora Maria Raquel Caetano. 
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vez iniciada a luta do movimento estudantil contra a Reorganização, os secundaristas tomaram 

consciência de que a privatização da dimensão política da educação traz implicações diretas 

para o desenvolvimento de uma sociedade mais democrática e inclusiva. Assim, em um 

contexto geral, eles representam um bastião na luta contra o avanço da iniciativa privada na 

gestão da educação no resto do país, 

 

No primeiro round da luta, os estudantes de São Paulo saíram vitoriosos. De 

lá pra cá, a resistência ao projeto empresarial de educação esteve no centro de 

todas as batalhas: em Goiás, contra a transferência da gestão de escolas 

estaduais às OSs (Organizações Sociais); no Mato Grosso, contra a 

implementação de PPPs (Parcerias Público-Privadas) nas escolas; na Bahia, 

em apoio à luta das merendeiras e faxineiras, cujas empresas terceirizadas não 

pagavam salário; no Paraná e no resto do país, contra o projeto de MP da 

Reforma. Ao se colocar claramente contra os planos do empresariado, a luta 

dos estudantes ganhava claramente o contorno de um conflito de classe e 

tornava-se alvo da repressão (PASSAPALAVRA, 2016, n.p). 

 

4.2.1 Os secundaristas vão para a rua 

 

Segundo Campos, Medeiros e Ribeiro (2016) muitos estudantes paulistas souberam da 

Reorganização Escolar por meio de boatos ou pela televisão, o que indicaria o fracasso da 

Secretaria de Educação no seu desempenho como comunicadora e conciliadora das 

necessidades de uma sociedade democrática. O processo de mobilização estudantil começou 

com a expressão de indignação nas redes sociais digitais do Facebook, nos grupos de Whatsapp 

e no cotidiano da escola. No dia seguinte ao anuncio do secretário, em 24 de setembro, as 

discussões nas redes sociais digitais incluíam os seguintes hashtags: #NossoCarlão, 

#AEscolaÉNossa, #ÉNóisQueManda, #CarlãoNãoMude e #LutarPeloNossoDireito 

(CAMPOS; MEDEIROS; RIBEIRO; 2016, p.33). 

Ortellado (2016) nota que os estudantes, ao perceberem a dimensão compartilhada da 

indignação sobre a Reorganização, constituíram um movimento. Esse movimento começou nos 

pequenos conflitos locais e nas discussões com as diretorias. Logo vieram as passeatas pelos 

bairros, seguida de protestos que reuniram várias escolas em regiões centrais das cidades do 

Estado de São Paulo, finalizando nas ocupações de escolas e. fechamento de grandes avenidas. 

A reação dos alunos contra o projeto de Reorganização Escolar foi muito mais intensa 

do que o esperado pelas instituições públicas e midiáticas. Os estudantes do movimento 

ocuparam mais de 200 escolas em todo o estado de São Paulo; realizaram protestos nas ruas, 

bloqueando importantes vias da cidade, boicotaram avaliações de desempenho das escolas, 

conquistaram o apoio da sociedade e ganharam visibilidade nos principais jornais do país. 
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O trancaço foi um dos atos emblemáticos dos protestos realizados pelo movimento 

secundarista. Esse ato consiste em “trancar” avenidas e ruas da cidade com o enfileiramento de 

carteiras escolares, como no exemplo da Figura 04. A imagem da carteira escolar pode ser 

interpretada como um símbolo do sistema educativo que, ao colocada no meio de um lugar de 

trânsito veicular, representa um choque semântico e induz ao questionamento do impacto da 

educação na sociedade. A performatividade dos estudantes, sentados nas carteiras escolares no 

meio de uma avenida e provocando engarrafamentos, teria por objetivo chamar a atenção aos 

problemas ignorados pelos cidadãos, como esclarece de forma pertinente Lazzarato (2014): 

 

Para ocupar um lugar entre os representantes ‘legítimos’ ou entre os simples 

transeuntes regularmente convocados pela mídia a fim de mascarar sua fala 

flagrante de ‘realidade’, é preciso se manifestar ruidosamente para estar no 

centro da notícia, ou se fazer conhecido através das ações chocantes. De 

qualquer modo, isso ainda não será suficiente, pois a mídia só pode comunicar 

dentro do limite de ‘problemas’ que ela previamente definiu (LAZZARATO, 

2014, p.145).  

 

Nessa perspectiva, é insuficiente o ato de gritar, bloquear ruas, ou boicotar o 

funcionamento do sistema, se não há uma aliança com uma mídia que seja capaz de enunciar, 

com força ilocucionária, as causas e consequências dos problemas que motivam os atos 

performáticos de protesto. O performativo é, nesta perspectiva, uma enunciação que não se 

inscreve por força própria numa narrativa histórica, mas que precisa de um discurso que a 

descreva e a contenha. 

 

Figura 5. O relato de uma jovem chamada de “macaca” e apalpada pela polícia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pragmatismo Político69 

 

                                                 
69 Publicado originalmente em: 10 de dezembro de 2015. Disponível em: 
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Na imagem acima, entendemos que a sequência narrativa inicia-se no sofrimento de 

uma garota apreendida pela polícia; em seguida, a mesma protagonista é retratada num 

momento de calma e, na imagem final, emitindo um grito, que não aparenta dor, mas a 

afirmação do direito à livre expressão. A composição fotográfica busca narrar uma história de 

superação similar à de diversos personagens políticos que foram perseguidos antes de se 

tornarem líderes sociais. Por outro lado, as aspas presentes na palavra ‘macaca’ da manchete 

ressaltam um tipo de abuso historicamente situado: o racismo. Nos últimos anos, o uso da 

palavra ‘macaca’ e ‘macaco’, em contextos midiáticos brasileiros, tem causado diversas 

polémicas pelo racismo que conota. Essa manchete, ao dar destaque à palavra ‘macaca’, dialoga 

interdiscursivamente com outras notícias70 que polemizam o uso desta palavra. 

Detectamos um tipo de convocação afetiva proveniente da representação da violência 

verbal e física que sofreu a garota. Poder se identificar com a vítima é um mecanismo que 

combate a sensação de desamparo social entre os que se identificam com os traços da garota. O 

reconhecimento da dor do ‘outro’ oferece a possibilidade de sofrer conjuntamente. Assim, não 

é a representação das emoções per se que aumenta ou diminui a empatia entre os sujeitos, mas 

depende diretamente da empatia ideológica que o leitor tenha com o sujeito fotografado. 

Desde o primeiro momento, a resistência estudantil se opôs aos impactos da 

transformação empresarial da educação. Os estudantes, em diversos depoimentos, declararam-

se inspirados, ideológica e estrategicamente, pelo movimento estudantil chileno Revolución de 

los Pingüinos71. De igual maneira, o movimento dos secundaristas é tributário das 

manifestações conhecidas como Jornadas de Junho, do ano de 2013. Após esse movimento, a 

mídia hegemônica e a opinião pública brasileira foram obrigadas a receber o sentido político 

das manifestações de outra maneira. No apontamento de Marilena Chaui (2016), a própria 

mídia, que inicialmente falava dos ‘vândalos’ [do Movimento Passe Livre – MPL] das Jornadas 

de Junho, passou a denomina-los como ‘manifestantes’. Os estudantes secundaristas 

                                                 
<http://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/12/o-relato-de-uma-jovem-chamada-de-macaca-e-apalpada-pela-

policia.html>. Acesso em: 9 fev. 2017. 
70 Uma das polémicas midiáticas relacionadas à palavra ‘macaco’, usada em sentido pejorativo, aconteceu em 

agosto de 2014, quando o goleiro Aranha, do time de Santos foi chamado de ‘macaco’ por uma torcedora do time 

contrário. O caso foi amplamente divulgado pelos jornais, e a palavra ‘macaco’ passou a ser policiada com maior 

assiduidade pela opinião pública. Mais informações em: <https://esportes.terra.com.br/santos/goleiro-aranha-e-

alvo-de-ofensas-racistas-na-arena-do-gremio,a35122e4c2f18410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html>. Acesso 

em: 19 jan. 2017. 
71 Leitura recomendada sobre o movimento estudantil chileno: VALDERRAMA, L. B. Jóvenes, Ciudadanía y 

Tecnologías de Información y Comunicación. El movimiento estudiantil chileno. Revista Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Vol. 11, n. 1, p. 123-135, 2013.  
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capturaram a vitória semântica das Jornadas de 2013 e exploraram seu valor pedagógico, além 

de encorajar outros atores sociais a trilhar o mesmo caminho dentro do ciclo de protestos. 

Pela intensidade das ações do movimento dos estudantes secundaristas do Estado de São 

Paulo, este tornou-se referência para futuras ações de resistência estudantil. A onda de 

ocupações nos estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de Goiás, em 2016, serviu-se 

desse exemplo e foi tão contundente quanto as manifestações de São Paulo; todas elas lutaram 

contra as reformas privatistas na educação pública. Os movimentos também repercutiram no 

Paraguai, onde os secundaristas conseguiram a renúncia da ministra de Educação Marta 

Lafuente, acusada de estar envolvida em um esquema de superfaturamento na licitação 

destinada à compra de água e alimentos, e pelo autoritarismo que exercia contra estudantes e 

professores72. 

Pensamos que a intempestiva reação da comunidade estudantil foi proporcional à 

surpresa da notícia sobre a Reorganização. No jornal New York Times73, foi publicada uma 

matéria explicando que o primeiro protesto foi organizado pela União de Professores, mas eles 

foram ignorados. Em seguida, vieram os estudantes que protestaram nos bairros, a fim de 

conscientizar os membros da comunidade. No entanto, o projeto promovido pela Secretária de 

Educação nunca previu a consulta aos alunos, nem aos professores, pais ou funcionários. Como 

explicou o Secretário de Educação na entrevista concedida à Rede Globo, no dia 23 de setembro 

de 2015, não haveria debates ou fóruns; apenas as Diretorias de Ensino seriam consultadas 

(CAMPOS; MEDEIROS; RIBEIRO, 2016, p.29). 

A distância entre o discurso oficial da Reorganização, disponibilizado no site do 

Governo, e a experiência concreta dos estudantes com o sistema de ensino vigente, revelou 

incoerências que serviram como justificativa para o governo continuar com o corte de gastos 

públicos. A frustração cotidiana sentida pelos jovens em relação à falta de oportunidades 

aumentou quando os representantes políticos lhes negam o direito a serem consultados sobre as 

decisões que afetariam a vida deles. A impotência individual de cada jovem encontrou um 

caminho de transformação mediante o trabalho coletivo. As sensações de tristeza, raiva, 

frustração do início tornou-se alegria, compromisso e solidariedade durante as semanas de luta. 

A transformação emocional dos estudantes durante os primeiros dias do movimento foi 

a peça chave, o recurso coesivo necessário para que elas e eles fossem estimulados a ir às ruas 

                                                 
72 Mais informação sobre a luta secundarista no Paraguai. Disponível em: <https://juntos.org.br/2016/05/vitoria-

dos-estudantes-no-paraguai-a-luta-e-nosso-idioma/> Acesso em: 3 jan. 2017. 
73 Disponível em: <http://www.nytimes.com/2015/12/16/opinion/brazils-students-occupy-their-schools-to-save-

them.html?_r=0>. Acesso em: 5 jan. 2017. 
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em quase duas centenas de ocasiões, durante seis semanas contínuas. As manifestações de rua 

ocorreram em torno de 60 cidades da região metropolitana de São Paulo, no interior do Estado 

e no litoral (CAMPOS; MEDEIROS; RIBEIRO, 2016, p.41). 

 

4.2.2 A ocupação das escolas  

 

Depois da terceira semana de protestos nas ruas, marcada por vários encontros violentos 

com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o ânimo dos estudantes enfraqueceu; 

especialmente após a conturbada marcha, realizada no dia 15 de outubro, que iniciou no Largo 

da Batata, na cidade de São Paulo, com destino ao Palácio de Governo74 e terminou em 

confrontos e detenções. Esse foi um dos motivos que levou o movimento a adotar a ocupação 

de escolas como uma segunda estratégia de resistência política.  

O movimento das ocupações foi implementado quando o coletivo O Mal Educado75 

traduziu para o português e adaptou os manuais sobre a ocupação de escolas produzidos pelos 

movimentos Pingüinos, do Chile, e Frente de Estudiantes Libertarios, da Argentina. Esse 

material foi divulgado no interior das escolas com o objetivo de instruir os estudantes sobre 

estratégias de ocupação, além de fornecer informações sobre como eles deveriam reagir em 

caso de confrontos com a polícia76. Também foram publicados fanzines impressos e digitais 

com informações históricas, jurídicas, políticas e ideológicas sobre os prós e contra da 

Reorganização Escolar. 

No início, as ocupações foram organizadas em escolas da periferia de São Paulo e, a 

exemplo delas, as ocupações se expandiram ao centro da cidade, chegando, finalmente, no 

interior e litoral do Estado (CAMPOS; MEDEIROS; RIBEIRO, 2016, p.55). 

Tradicionalmente, como menciona Viana (2015), a juventude aparece como uma das 

principais forças em luta, tal como se observou nas ocupações de escolas em São Paulo. A 

atuação fraternal dos jovens secundaristas no momento das ocupações marcou um novo 

episódio na história dos movimentos estudantis no Brasil. A estratégia das ocupações escolares, 

                                                 
74 Mais detalhes em: <http://www.brasilpost.com.br/2015/10/15/ato-escolas-fechadas-sp_n_8304528.html>. 

Acesso em: 4 jan. 2017. 
75 Disponível em: <https://www.facebook.com/mal.educado.sp>. Acesso em: 3 jan. 2017. 
76. Destacamos a atuação do coletivo O Mal Educado, quem iniciou a divulgação de dois manuais impressos. No 

Manual de como travar uma avenida, são ilustrados passos e dicas para realizar um trancaço; e o manual Como 

ocupar um colégio?, adaptação da versão original escrita por estudantes do movimento chileno dos Pinguins. 

Incluímos nesta lista a guia Não Pode: Guia ilustrada para identificar abusos da PM em protestos divulgada pelo 

Movimento Passe Livre (MPL) dentro do da página de Facebook do coletivo O Mal Educado. Disponível em: 

<http://www.facebook.com/mal.educado.sp>. Acesso em: 13 jan. 2016.  
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bem como a forte ligação emocional entre os estudantes e o espaço ocupado, permitiu que o 

movimento estudantil adquirisse um novo significado. 

Arriscamo-nos a relacionar a ligação emocional dos estudantes pela escola aos 

sentimentos próximo à concepção ‘indígena’ que, segundo Eduardo Viveiros de Castro (2016), 

a palavra de origem latina indigenae significa ser natural do lugar em que vive, ou gerado dentro 

da terra que lhe é própria. Com isso, não queremos dizer que todas as pessoas nascidas num 

lugar, por exemplo no Brasil, sejam indígenas. Acreditamos, apenas, que  

 

ser indígena é ter como referência primordial a relação com a terra em que 

nasceu ou onde se estabeleceu para fazer sua vida, seja ela uma aldeia na 

floresta, um vilarejo no sertão, uma comunidade de beira-rio ou uma favela 

nas periferias metropolitanas (VIVEIROS DE CASTRO, 2016, p.11). 

 

O indígena se diferencia do cidadão, pois o cidadão é definido como o súdito de um 

Estado soberano, sem estar diretamente ligado à terra. Ser cidadão brasileiro é uma relação de 

ideais transcendentes; por outro lado, ser indígena significa uma vinculação imanente com o 

solo. Assim, o indígena quando luta, olha para baixo, para a terra da qual tira sua força. O 

cidadão, ao contrário, olha pra cima, pois recebe seus direitos do alto. Essa diferença nos leva 

a pensar que as ocupações escolares não estão fundadas na simples apropriação dos espaços 

públicos, mas na necessidade de salvaguardar o uso do solo para o benefício da comunidade. 

A ‘pré-ocupação’ dos jovens com sua educação, e a educação dos que estão por vir, foi 

o detonador das ocupações. Esse jogo de palavras, ‘pré-ocupação’ como condição prévia de 

uma ocupação, traduz o gesto mais legítimo de intervenção direta sobre um assunto que ‘pré-

ocupa’. Uma preocupação é um tipo de angústia com motivos demarcados, isto é, conhecem-

se as causas da aflição. A pré-ocupação dos jovens secundaristas (pelo fechamento de 

aproximadamente 100 escolas, pela realocação de em torno de 300 mil estudantes, pela 

superlotação de salas e pela demissão de um número indefinido de funcionários) buscou uma 

resolução na ocupação física e simbólica de mais de 200 escolas públicas no estado. 

Os estudantes do movimento secundaristas olharam para os quintais de suas escolas, 

para os muros e carteiras que habitaram, como os indígenas do cerrado e da mata olham para 

os rios e florestas. Nessa perspectiva indigenista, a ocupação implica, obrigatoriamente, no uso 

do corpo biológico e afetivo como ferramenta de transformação sociopolítica. Oposto à ação 

política indigenista, o cidadão “nacionalista” vale-se do recurso simbólico do sufrágio na 
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tentativa de exercer seu direito democrático de eleger representantes. A luta indígena se 

caracterizaria por ser corpo a corpo, enquanto a luta alienígena77 é feita à distância. 

A exposição das pré-ocupações dos secundaristas, feita pela mídia independente, foi 

uma das muitas formas de legitimar o movimento. Sem a exposição dessas preocupações, o ato 

de ocupar poderia perder seu fundamento. A estratégia discursiva de ocultar as preocupações 

dos estudantes e de suas ações é o primeiro passo para deslegitimá-los. O segundo passo é a 

adjetivação do movimento com palavras que incitem a exclusão, tais como: baderna, tumulto, 

rebeldia, bagunça, sujeira e vandalismo. 

 

Figura 6. Secretaria de Educação prepara “guerra” contra as escolas em luta! 

 

Fonte: Jornalistas Livre78 

 

O uso da palavra ‘guerra’ na manchete da imagem acima faz referência ao uso repetitivo 

dessa palavra pelo chefe de gabinete da Secretaria da Educação, Fernando Pádulla Novaes, ao 

falar das medidas a serem tomadas no combate ao movimento estudantil. Na reportagem 

realizada por Laura Capriglione é relatado que durante o encontro de dirigentes de ensino, 

realizado no dia 29 de novembro79, Pádulla declarou também a intenção de adotar “táticas de 

                                                 
77 Viveiros de Castro (2016) utiliza o termo “alienígena” como antónimo de “indígena”. O autor menciona que há 

mais de 250 palavras em línguas indígenas dentro do território brasileiro para se referir àqueles que não são 

indígenas, ou seja, ao “branco”. O “branco” aqui significa o sujeito na sua individualidade, e também nas 

instituições que cria. Afinal, entendemos que alienígena seria aquele forasteiro que não está vinculado 

afetivamente com o solo que ocupa.  
78 Publicado originalmente em: 29 novembro de 2015. Disponível em: 

<https://jornalistaslivres.org/2015/11/secretaria-de-educacao-prepara-guerra-contra-as-escolas-em-luta/>. Acesso 

em: 8 fe. 2017. 
79 Destacamos que o áudio desta reunião foi divulgado inicialmente pelo coletivo Jornalistas Livres. A partir desta 

divulgação, o portal de notícias G1 realiza uma matéria contextualizando as circunstâncias da reunião. Informação 

disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/11/governo-de-sp-diz-que-prepara-acoes-de-guerra-

contra-ocupacoes-em-escolas.html>. Acesso em 9 fev. 2017. 
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guerrilha” para acabar com o movimento. O áudio da reunião constata as inúmeras vezes que o 

chefe de gabinete repete “todos ali estão em uma guerra (...) A gente vai brigar até o fim e 

vamos ganhar e vamos desmoralizar [quem está lutando contra a Reorganização]” 

(CAPRIGLIONE, 2015, n.p.). Além disso, Pádulla declara suas estratégias para isolar as 

escolas com ocupações mais resistentes: “Nessas questões de manipular tem uma estratégia, 

tem método. O que vocês precisam fazer é informar, fazer a guerra de informação, porque isso 

que desmobiliza o pessoal” (Idem.). Logo, acreditamos que as aspas da palavra ‘guerra’ são 

usadas para citar a fala de Fernando Pádulla e, ao mesmo tempo, acentuar a periculosidade dos 

métodos do governo. 

Não é fácil nem tampouco claro explicitar os motivos da velocidade de expansão das 

ocupações80, mas já era sabida a insuficiência dos protestos de rua. Nas palavras de uma 

estudante da Escola Estadual Jõao Kopke “ocupar foi a solução que encontramos para sermos 

ouvidos por aqueles que muitas vezes nos ignoram, ou até mesmo fingem que não têm 

conhecimento” (CAMPOS; MEDEIROS; RIBEIRO, 2016, p.112). 

O trabalho conjunto, de convivência contínua a favor de uma causa socioeducativa, 

remete-nos ao pensamento de Tarrow (2009), quando esclarece que 

  

a solidariedade, os laços sociais criados pelos (e vividos entre) sujeitos com 

base em um mesmo senso de pertencimentos à coletividade são condições 

primordiais para a ação. [Nas ocupações escolares], muitos dos atores se 

unem, embora muitas vezes de forma difusa ou fragmentada, com base em 

algumas demandas em comum, como o combate à [precarização da educação] 

e a conquista de serviços públicos de qualidade. (TARROW, 2009 apud 

BRAGA; GUIMARÃES, 2014, p.63-64). 

 

Ao observar os movimentos sociais das últimas décadas, Claus Offe (1985) refere-se a 

um modo de ação específico, caracterizado por táticas de demonstração que se valem da 

presença física de multidões, com o objetivo de mobilizar a atenção pública por meios legais e 

não convencionais. Da mesma forma, os atores conceberiam a si mesmos como constituintes 

de uma espécie de aliança ad hoc, em vez de um grupo ideologicamente integrado, abrindo 

espaço para uma “ampla variedade de legitimações e crenças entre os protestantes” (OFFE, 

1985, p.830). 

 

                                                 
80 Foram pelo menos 213 acampamentos que estudantes, entre os 12 e 18 anos, instalaram nas escolas ameaçadas 

de serem fechadas e nas escolas que sofreriam unificação de ciclos. As palavras de ordem mais repetidas pelos 

secundaristas, dentro das ocupações eram “Se fechar, vamos ocupar!”. A lista de escolas ocupadas do dia 23 de 

novembro de 2015 está disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/11/veja-lista-das-escolas-

ocupadas-no-estado-de-sao-paulo.html>. Acesso em: 3 jan. 2017. 
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4.2.2.1 A imagem do jovem ativista 

 

Observamos que o acompanhamento familiar dos adolescentes que ocuparam as escolas 

representa uma aliança temporária e conjuntural. Em uma megalópole como São Paulo, onde 

há uma tendência ao isolamento das estruturas de moradia condominial, encontrar situações em 

que pais, mães e filhos assumam conjuntamente causas de caráter sociopolítico surpreende. 

Nesse contexto, é interessante observar a defesa que Fabiana Espíndola (2016) faz da imagem 

da juventude ativista: 

 

Dizer que os jovens são atores protagônicos dos movimentos que tem lugar na 

América Latina é importante, pois transmite outras imagens do que se conhece 

deles, ou pelo menos, das imagens mais recorrentes que são transmitidas pelos 

principais canais de comunicação midiática: os ‘jovens vítimas’ ou os ‘jovens 

vitimários’. Trata-se, ao contrário, de olhar a reemergência dos jovens como 

protagonistas dos processos de transformação social que se procuram em 

alguns casos, e em outros que se constroem (ESPINDOLA, 2016, p.10, 

tradução livre). 

 

A partir dessa reflexão, pensamos que há uma progressiva transfiguração da imagem do 

jovem, que reconsidera a figura dos adolescentes como rebelde e subversiva. Ao aborda esse 

tipo de estereótipo, Christian Dunker (2015) retoma a história da psicanálise no Brasil, e lembra 

o distorcido estudo desenvolvido pelo Exército brasileiro, durante os anos dos governos 

ditatoriais da década de 1960, que atribuía a origem da rebeldia adolescente e o engajamento 

político subversivo ao produto de famílias desestruturadas, formadas geralmente em lares com 

pais separados. Esse diagnóstico reflete um pensamento baseado nas oposições clínicas como 

“discriminado-indiscriminado, confuso-organizado, unitário-fragmentário” (DUNKER, 2015, 

p.147-148). 

Partindo dessa ‘caricata’ teoria citada por Dunker, cabe perguntar-nos se o 

enquadramento regularmente atribuído à rebeldia juvenil procede do mal funcionamento 

familiar ou, ao contrário, é o mecanismo de adaptação às cruéis estruturas sociais que não 

fornecem as respostas esperadas a uma juventude preocupada com sua própria educação e com 

o futuro. 
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Figura 7. Um apanhado das ações da polícia contra o movimento #OcupeEscola. 

 

Fonte: Mídia Ninja81 

 

Na imagem acima, testemunhamos a ação coercitiva da Polícia Militar sobre um 

estudante no interior de uma escola, na qual três olhares punitivos dominam, em sua 

verticalidade, o corpo caído do adolescente. A figura central é o policial do centro, que impõe 

sua fala sobre a fala do jovem. Novamente, a força da lei sobre aquele considerado ilegítimo 

está ilustrada. 

A fotografia evidencia a forte tendência em polarizar a identidade dos personagens 

conforme os padrões estéticos que comportam. Visualmente, reconhecemos dois tipos de 

indivíduos nas fotografias aqui analisadas: os que possuem uniforme e os que não possuem 

uniforme. 

Porém, graças à manchete, essa fotografia consegue se distanciar das corriqueiras 

imagens de policiais prendendo menores infratores. A imagem nos mostra que um adolescente, 

com reconhecíveis traços afrodescendente, é perseguido pelo seu ativismo político dentro do 

movimento #OcupeEscola. Essa narrativa promove uma ordem discursiva especial, uma vez 

que foi mediada pelo trabalho de gatekeeping da Midia Ninja, cujo objetivo nos parece ser o de 

oferecer imagens e textos que levem o leitor, entre outras coisas, a não realizar julgamentos 

baseados na retórica habitual das notícias de criminalidade do telejornalismo de referência. 

Da mesma forma, identificamos em alguns registros das mídias independentes que 

certos abusos cometidos contra os manifestantes do movimento estudantil foram interpretados 

                                                 
81 Publicado originalmente em: 3 de dezembro de 2015. Disponível em: <https://ninja.oximity.com/article/Um-

apanhado-das-a%C3%A7%C3%B5es-da-pol-1>. Acesso em: 8 fev. 2017. 
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com tom de sátira, apesar da gravidade das ocorrências. Um dos exemplos pode ser observado 

a seguir. 

 

Figura 8. O segurança-gato do metrô é um covarde! 

 

Fonte: Jornalistas Livres82 

 

São três os adjetivos que compõem a manchete: ‘segurança’, ‘gato’ e ‘covarde!’. O 

primeiro adjetivo refere-se à profissão que desenvolve o homem do cassetete; o segundo, a uma 

avaliação estética do corpo do segurança, e o terceiro adjetivo é sobre o caráter do sujeito. Numa 

única frase, a manchete avalia as dimensões econômica, estética e ética daquele sujeito, bem 

como da instituição que ele representa. O adjetivo ‘gato’ foi proposital nessa notícia para fazer 

referência a uma publicação da Revista Veja, do dia 19 de março de 2014, na qual o mesmo 

segurança é nomeado pela revista como o funcionário mais bonito do metrô83. A partir disso, o 

discurso da mídia Jornalistas Livres se apoia na publicação da Veja para inverter os valores 

atribuídos ao segurança na revista. Ao mesmo tempo em que desqualifica a legitimidade da 

revista, a manchete ridiculariza o segurança com o mesmo adjetivo que a Veja usou para elogia-

lo. O jogo de inversão de valores que a manchete produz aproxima-se da paródia, definida por 

Marina Caminha e Aristides Oliveira (2012), a partir da releitura de Bakthin, como 

  

um discurso duplo em que o autor utiliza a palavra do outro para compor o seu 

próprio discurso, ocorrendo duas orientações plenas de significados voltadas 

para o mesmo objeto. Porém, a segunda voz instaura um discurso oposto à 

primeira, gerando um diálogo conflituoso dentro do enunciado. O discurso 

parodiado sofre modificação no seu acento, levando a uma espécie de negação 

da primeira réplica (CAMINHA; OLIVEIRA, 2012, p.7). 

 

                                                 
82 Publicado originalmente em: 21 de dezembro de 2015. Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/2015/12/o-

seguranca-gato-do-metro-e-um-covarde/>. Acesso em: 10 fev. 2017. 
83 http://vejasp.abril.com.br/cidades/guilherme-leao-seguranca-mais-bonito-do-metro/#7 
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Entendemos, assim, que a notícia publicada pelo veículo Jornalistas Livres vira ‘do 

avesso’ os valores hegemónicos promulgados pela Revista Veja, tornando grotesco o que 

anteriormente era cultuado. A interdiscursividade detectada nessa notícia nos leva a considerar 

a intenção dos Jornalistas Livres de ‘matar dois coelhos com uma só cajadada’, ao denunciar a 

agressão do segurança do metrô e, ao mesmo tempo, ridicularizar a Revista Veja. 

 

4.2.2.2 O cotidiano dentro das ocupações.  

 

Ao acompanharmos as notícias do desenvolvimento das ocupações, percebemos que 

houve uma mudança positiva na representação dos estudantes manifestantes, principalmente 

pela exibição de imagens e depoimentos que mostraram a apropriação e cuidado que eles tinham 

com os prédios ocupados. Houve uma clara transição da representação de um estado de caos 

para um estado de ordem, materializado no cuidado e limpeza que os estudantes demostraram 

em diversos momentos84.  

Nesse aspecto, o controle mantido pelos estudantes sobre o acesso da grande mídia ao 

interior das escolas ocupadas foi importante para evitar a “deturpação” da mensagem que os 

estudantes buscavam expressar. A documentarista Eliza Capai85, a partir do convívio com os 

integrantes do movimento estudantil, descreveu que os estudantes impediam o acesso às escolas 

ocupadas de jornalistas que trabalhavam para empresas apoiadoras do partido político do 

Governo de São Paulo, especialmente a Rede Globo. Em contrapartida, Capai relata que os 

estudantes permitiam o acesso de jornalistas da Mídia Ninja, dos Jornalistas Livres, e de outros 

coletivos de jornalistas dispostos a entender e a descrever o que “realmente” estava acontecendo 

dentro dos colégios ocupados. A seleção dos que entravam e dos que não entravam foi produto, 

entre outros critérios, de uma avaliação empática feita pelos estudantes, desenvolvida a partir 

da forma pela qual os jornalistas e os estudantes iniciavam uma conversa que valorizava a 

horizontalidade do valor dos indivíduos e o respeito pela fala do outro. 

Entre os destaques midiáticos que serviram para fortalecer a imagem positiva das 

ocupações frente à opinião pública foi a divulgação de reportagens86 focadas na higiene e 

                                                 
84 Matéria sobre o cotidiano das escolas ocupadas. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-11/estudantes-se-esforcam-para-manter-atividades-em-

escolas-ocupadas-em-sao>. Acesso em: 4 jan. 2017. 
85 Entrevista disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yhl2czbin5k>. Acesso em: 4 jan. 2017.  
86 Na reportagem ‘O retrato dos estudantes que mudaram a cara das escolas de São Paulo’, é feito um relatório das 

ações cotidianas dentro das ocupações. Dois pontos centrais tratados nesta reportagem são: a limpeza e manutenção 

da infraestrutura da Escola Estadual Fernão Dias, e, a descrição do cotidiano de oito estudantes, no qual contam 

as dificuldades, motivações e desafios do processo de ocupação. Disponível em: 

<http://www.diariodocentrodomundo.com.br/o-retrato-dos-estudantes-que-mudaram-a-cara-das-escolas-
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manutenção praticadas pelos estudantes dentro das instalações escolares. Segundo Sigmund 

Freud (1996), a modernidade rejeita a sujeira, desde os locais de convívio até o corpo humano. 

“Assim como a limpeza, a ordem só se aplica às obras do homem” (FREUD, 1996, p.113). 

Diante disso, o higienismo tem sido uma justificativa histórica para a implementação forçada e 

violenta de estilos de vida. Sobre a limpeza, Zygmunt Bauman (1998) explica que 

  

O interesse pela pureza está associado ao interesse pela higiene e à 

preocupação com a fragilidade da ordem e da hierarquia, como uma forma de 

ter uma razoável esperança de que hábitos e expectativas, bem como 

habilidades podem levar a uma boa organização do mundo. Muito 

frequentemente, são outros seres humanos que são concebidos como um 

obstáculo para a organização do ambiente e para a ordem desejada. Esse 

sentido envolve uma definição do que são as pessoas do lugar e aquelas que 

são estranhas, incompatível com a renovação permanente de um mundo 

habitável e organizado (BAUMAN, 1998, p.14).  

 

A sujeira é, assim, a essência da desordem, pois transgride a ordem. Mary Douglas 

ilustra a tendência de impor um tipo de limpeza específica dentro dos parâmetros de ordem 

subjetivamente defendidos: 

  

Indo à caça das impurezas, cobrindo esta superfície de papel, decorando 

aquela, arrumando, não somos movidos pela ansiedade de escapar à doença: 

reordenamos positivamente o espaço que nos rodeia (o que é um ato positivo), 

tornamo-lo conforme a uma ideia. Não há aqui nada de temeroso ou de 

irracional. O gesto que fazemos é criativo, o que tentamos é relacionar a forma 

e a função, impor uma unidade à experiência. (...) Para concluir, se o desasseio 

é coisa inapropriada, devemos atacá-lo através da ordem. O desasseio ou a 

sujeira é o que não deve ser incluído se um padrão precisa ser mantido 

(DOUGLAS, s.d, p.7). 

 

O padrão de limpeza dos estudantes provinha da necessidade de se apropriar do espaço 

ocupado. A limpeza que eles faziam nas escolas deles significou, em última instância, mais um 

passo para a legitimação da ação da ocupação. Ao invés de queimar lixeiras, destruir janelas ou 

pichar muros com palavras de reprovação, a limpeza e o cuidado das escolas foi um dos atos 

que afiançaram, frente aos olhos da opinião pública, a apropriação legítima dos alunos sobre os 

imóveis ocupados. 

 

 

 

                                                 
estaduais-de-sao-paulo/>. Acesso em: 13 jan. 2017. 
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Figura 9. Ataque à E. E. Coronel Sampaio. Essa é a estratégia de ‘guerra’ do governo? 

 

Fonte: PassaPalavra87 

 

A notícia acima busca denunciar o ato de depredação causado por intrusos dentro da E. 

E. Coronel Sampaio, enquanto a Polícia Militar estava no local. Um dos estudantes presentes 

no local relatou a ocorrência88: 

 

Na tarde de segunda-feira, os alunos que ocupavam a E.E. Coronel Sampaio 

foram surpreendidos pela invasão de pessoas desconhecidas que começaram 

a destruir toda a escola, colocar fogo em livros didáticos e roubar 

computadores. A polícia chegou ao local pouco tempo depois, mas não 

impediu a ação daqueles que depredavam a escola. (...) Hoje, na sessão da 

tarde do jornal SPTV da Rede Globo, veio a consagração da tática: uma 

reportagem absurdamente mau-caráter [sic] que induz o telespectador a achar 

que quem destruiu a escola foram os alunos que a ocupavam! (CANAL 

SECUNDARISTA, 2015). 

 

                                                 
87 Publicado originalmente em: 30 de novembro de 2015. Disponível em: 

<http://www.passapalavra.info/2015/11/107015>. Acesso em: 9 fev. 2017.  
88 Depoimento extraído na página do Facebook Canal Secundarista. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/canalsecundarista/posts/1034378719925730>. Acesso em: 9 fev. 2017. 



159 

 

 

 

A ação de destruir o ambiente do outro é uma forma de tentar desumanizá-lo. Cada 

tentativa de desumanizar o ‘outro’ implica no acionamento de um tipo de violência específico, 

levando-nos a inferir que a violência é multifacetada no seu acontecer. Nesse estudo, 

encontramos alguns desses rostos. A notícia, portanto, visibiliza uma estratégia de guerra de 

um governo que busca rebaixar os estudantes a uma condição menos humana, na tentativa de 

convencer a opinião pública de que o único organismo capaz de organizar o ensino público é o 

próprio governo. A violência passa também a estruturar esse fato social. 

Por outro lado, destacamos dois elementos de interesse sobre a atípica convivência dos 

jovens dentro das ocupações. Em primeiro lugar, alguns estudantes89 relataram que houve uma 

ruptura na naturalização da divisão sexual do trabalho diário dentro das escolas ocupadas, 

conduzindo-os a uma participação igualitária em atividades normalmente divididas por gêneros 

e à desconstrução, ainda que parcial, da ideia de que a cozinha e a limpeza são funções de 

mulheres, e a segurança e os trabalhos pesados são funções de homens. Em segundo lugar, com 

a subversão da função dos espaços escolares, houve uma mudança de várias lógicas 

estabelecidas nas relações humanas da vida dos estudantes. Quando os alunos passaram a viver 

novas formas de convívio dentro da escola, sem o controle tradicional do professor, dos horários 

da sala de aula, e da barreira etária regularmente imposta pela estrutura escolar90, surgiram 

novas amizades, conversas e vínculos afetivos. 

Concordamos com Martín-Barbero (2004) quando cita Gramsci e reflete que “só 

investigamos de verdade o que nos afeta”. A dedicação dos jovens estudantes secundaristas 

durante a totalidade da mobilização influenciou profundamente o caminho reflexivo que 

empreenderam; em outras palavras, o movimento se tornou um laboratório de pesquisa sobre 

métodos de educação participativa e democrática. O resultado do esforço físico, emocional e 

cognoscitivo dos jovens secundaristas gerou debates que problematizavam temas não 

estipulados pelo currículo pedagógico da Secretaria de Educação, tais como relações de gênero, 

racismo, homofobia, anticapitalismo, entre outros. Desse modo, a politização desses temas 

levou para o interior da escola assuntos que não se encaixam completamente nos ambientes 

públicos, nem completamente nos privados. Acreditamos que a problematização desses temas 

foi possível graças à sobreposição de três práticas: a escola, na função pública de depositária 

do conhecimento; a escola, transformada em lugar de resistência política; e a escola como ‘lar’ 

temporário dos jovens ativistas. 

                                                 
89 Entrevistas disponíveis no documentário “ACABOU A PAZ, Isto aqui vai virar o Chile! Escolas ocupadas em 

SP”, do diretor Carlos Pronzato. Disponível em: <https://youtu.be/LK9Ri2prfNw>. Acesso em: 13 jan. 2017. 
90 Idem.  
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A coordenação interescolar das estimadas 200 ocupações foi possível, dentre outros 

elementos, graças às competências tecnológicas digitais. Assim, deparamo-nos com uma 

situação paradoxal: considerando que a presença recente da tecnologia dentro da sala de aula, 

percebida muitas vezes como uma das principais ameaças para o status quo escolar, na qual o 

professor deixaria de exercer seu papel do guardião do saber devido em detrimento da 

intervenção tecnológica; observamos, no movimento secundarista, o uso da tecnologia como 

item fundamental para seu acontecer. Sem o uso da tecnologia, acreditamos que os estudantes 

não teriam conseguido tais resultados, pois tal como apresenta Martín-Barbero (2009), 

  

Atravessamos uma revolução tecnológica cuja peculiaridade não reside tanto 

na introdução de uma quantidade inusitada de novas máquinas na sociedade, 

mas na configuração de um novo modo de relação entre os processos 

simbólicos – que constituem o cultural– e as formas de produção e distribuição 

dos bens e serviços: um modo de produzir, associado a um novo modo de 

comunicar, converte à informação e ao conhecimento em força produtiva 

direta. (MARTÍN-BARBERO, 2009, p.6, tradução livre, grifo do autor). 

 

Afinal, nas ocupações escolares, promoveu-se a ruptura do cotidiano escolar a partir da 

valorização do papel propositivo do estudante que, por exemplo, idealizaram uma plataforma 

virtual chamada Doe uma aula91, na qual os cidadãos podiam se inscrever com o objetivo de 

oferecer uma aula aos estudantes sobre assuntos que fossem de interesse para o crescimento do 

movimento. O próprio site da ação expressava a vontade de envolver a população no processo 

de resistência estudantil, denotando o verdadeiro senso de inclusão e democratização do 

movimento. 

 

Esta é a maneira mais efetiva de se pressionar por uma educação de qualidade, 

construindo coletivamente o programa e demonstrando para o governo a força 

do apoio popular e a consciência que temos de que a escola deve servir a 

população (DOE UMA AULA, 2015). 

 

Ao retomar o conceito de ‘excedente emocional’ (AGUILERA, 2016), observamos que 

os produtos culturais e performáticos gerados pelo movimento permitiram o irradiar-

contaminar de uma parcela da população que não era afetada diretamente pela Reorganização 

Escolar. Foi por meio da convocação emocional que o movimento estudantil conseguiu a adesão 

de atores sociais e políticos suficientes para criar o contrapeso que freou as imposições do 

governo e do setor privado. 

 

                                                 
91  Disponível em: <https://docs.google.com/forms/d/1yxWHanz5NrVO4sGQPjHwx-NACjxE-

iXT78tfEGrPj7E/viewform>. Acesso em: 1 jan. 2017. 
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4.2.2.3 O fim da Reorganização 

 

Na quinta-feira, 3 de dezembro de 2015, o movimento pressionou novamente o governo 

do estado com o trancaço de mais de uma dezena de avenidas e ruas da cidade de São Paulo. 

Apoiadores do movimento acompanhavam os secundaristas, enquanto a Defensoria e o 

Ministério Público pressionavam judicialmente o governo para suspender o projeto de 

Reorganização92. Após oito semanas de mobilizações nas ruas e ocupações escolares, na sexta-

feira 4 de dezembro, o governador Geraldo Alckmin declarou numa coletiva de imprensa a 

suspensão da Reorganização por um ano93. Ademais, o secretário de educação Herman Jacobus 

Cornelis Voorwald – cargo em vigência entre janeiro 2011 e dezembro de 2015 – solicitou sua 

demissão do cargo nesse mesmo dia. 

Nesse mesmo dia, o Instituto de Pesquisa Datafolha94 forneceu dados que indicavam a 

queda na popularidade do Governador do Estado de São Paulo e, ainda, o posicionamento da 

opinião pública a favor dos estudantes. Esse quadro de forças concretizou-se, a pesar da pressão 

do setor empresarial, do apoio do partido político do governador do Estado de São Paulo 

(PSDB), e da grande mídia, que constantemente desqualificava a ação dos secundaristas. Dentre 

os fatores que influenciaram a queda de popularidade do governador, foram mencionados a 

reprovação popular da gestão a partir da iniciativa da Reorganização Escolar, e, além disso, a 

ineficiência administrativa durante a crise hídrica do ano de 2014-2015. 

 

  

                                                 
92 Maiores informações disponíveis em: <http://oglobo.globo.com/brasil/alunos-fazem-novos-protestos-contra-

reorganizacao-escolar-em-sp-18206633>. Acesso em: 4 jan. 2017. 
93 Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/04/politica/1449237423_542806.html>. Acesso em: 4 

jan. 2017. 
94 Informação disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/12/popularidade-de-alckmin-cai-e-vai-

28-aponta-datafolha.html>. Acesso em: 26 out. 2016. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste segmento, tecemos os comentários finais a respeito do trabalho desenvolvido ao 

longo da dissertação, comentários motivados pelo encontro com as circunstâncias inesperadas 

dentro do universo de fenômenos aqui estudados. O processo de investigação, iniciado em 2014, 

teve como objetivo principal buscar recorrências narrativas e afetivas em contextos de consumo 

de imagens midiáticas. Para tanto, observamos textos jornalísticos produzidos pelas mídias 

independentes – Jornalistas Livres, Mídia Ninja, Opera Mundi, Outras Palavras, Pragmatismo 

Político e QGA – que investiram esforços para reportar o trabalho de resistência do movimento 

dos estudantes secundaristas contra a Reorganização Escolar. 

Ao problematizarmos a relação entre conhecimento e emoções, nos deparamos com um 

conflito epistemológico central no pensamento ocidental moderno, o da oposição existente 

entre o racional e o sensível. Partimos desta ideia para desenvolver uma pesquisa que refletisse 

sobre a possibilidade de vivermos em ambiências midiáticas nas quais as esferas do lógico e do 

emocional, do consciente e do inconsciente incidem sobre as competências interpretativas dos 

sujeitos, quando estes realizam leituras de textos jornalísticos. O conhecimento tem a 

capacidade de liberar a potência emotiva dos sujeitos ao liberá-los de dogmas e preconceitos 

culturais; e ao mesmo tempo, o empoderamento afetivo faz que os sujeitos se tornem ativos na 

síntese de um conhecimento autêntico. Assim, a superação de tal antagonismo está na base 

emocional de uma comunicação consciente e transformadora. 

O objeto empírico composto por narrativas da luta secundarista foi estudado conforme 

os argumentos teóricos propostos no início desta dissertação. As imagens selecionadas foram 

discutidas por meio dos afetos que convocavam, e o desamparo, entendido como um afeto 

fundador das sociedades, tornou-se a chave conceitual guia para a leitura dessas imagens. 

Assim, propomos que a busca por autonomia é um movimento angustiante, pois aumenta a 

sensação de desamparo. Além disso, acreditamos que é também no desamparo que vínculos 

afetivos são criados na direção do outro; tal como demonstrado nas relações coletivas 

construídas no movimento estudantil durante os protestos, ocupações, debates e atos de 

solidariedade e cidadania, que trilharam o caminho da implementação de instâncias 

comunitárias, a fim de coibir o uso arbitrário de dispositivos institucionais legítimos. A 

vigilância das mulheres e homens “comuns” foi a estratégia usada para conservar e fortalecer 

os mecanismos que garantiram o desenvolvimento do movimento de resistência aqui estudado. 

A partir da leitura das imagens selecionadas, desafiamo-nos a entrar no universo da luta 

secundarista pela via da enunciação de jornalistas das mídias independentes, que nos fez ir além 
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da enunciação e refletir também sobre as complexidades de um conflito social. Ao 

reconstruirmos as narrativas relatadas sobre os acontecimentos durante a Reorganização 

Escolar, implementamos uma metodologia que nos permitiu conhecer uma versão da identidade 

dos atores da luta contra a Reorganização diversa daquela apresentada pela grande mídia. 

Assim, entendemos que ante cada possível narração surge uma versão diferente da identidade 

dos sujeitos. 

O processo de feitura do presente estudo, principalmente durante o ano de 2016, foi 

inspirado por acontecimentos sociais que, de alguma maneira, consideramos serem 

desdobramentos do espírito de resistência do movimento estudantil aqui estudado. É o caso da 

onda de ocupações de escolas estaduais e faculdades públicas – mais de 1000 prédios ocupados 

em sete estados do Brasil, entre o mês de outubro e dezembro de 2016 – como forma de protesto 

contra a reforma federal do Ensino Médio promovida pelo Ministério de Educação, e contra a 

Proposta de Emenda Constitucional 241, depois chamada PEC 55 – PEC do Teto de Gastos95.  

Também foi crítico o movimento estudantil organizado na cidade de São Paulo que exigia a 

abertura de uma CPI que investigasse o ato de corrupção estadual chamado “Máfia das 

Merendas”96, que fraudara a compra de produtos destinados à merenda escolar da rede estadual 

de ensino público. Nesta ocasião, estudantes ocuparam, além de escolas estaduais, o edifício do 

plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Por isso, assumimos que o nosso objeto 

empírico foi um dos tantos possíveis recortes dentro de uma narrativa mais ampla: a história da 

vigilância que as juventudes fazem sobre a gestão política dos recursos públicos.  

Por outro lado, experienciamos certos desafios, característicos do campo de estudo de 

mídias independentes, segundo Karina Woitowicz (2009), que se manifestaram na dificuldade 

de consultar os mesmos registros, fontes e acervos em distintos momentos históricos. O trabalho 

de conservar, organizar, catalogar e disponibilizar documentos requer grande investimento de 

recursos humanos e econômicos. Desse modo, a tendência da produção discursiva das mídias 

independentes perde-se sob o incessante fluxo de novas informações ao longo do tempo. Em 

outras palavras, os efeitos da entropia agem com maior força nas produções midiáticas 

independentes do que nas informações provindas das grandes mídias. Essa tendência foi 

constatada durante a elaboração desta pesquisa de três formas. 

                                                 
95 Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/24/politica/1477327658_698523.html>. Acesso em 11 

fev. 2017. 
96 Disponível em: < http://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/11/politica/1462919412_910217.html>. Acesso em: 15 

fev. 2017. 
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Em primeiro lugar, percebemos que alguns conteúdos acessados nos portais de notícias 

de mídias independentes no final de 2015 estavam indisponíveis no final do ano 2016, inclusive 

encontramos endereços de algumas publicações ‘fora do ar’. A segunda constatação, refere-se 

à procura de registros publicados por jornalistas de mídias independentes em redes sociais 

digitais, como o Facebook e o Twitter. Devido ao fluxo intenso e contínuo de conteúdos que 

transitam nessas redes, torna-se especialmente laborioso conservar o rastro das notícias que 

permita o acesso aos mesmos conteúdos publicados meses ou anos atrás. Diferentemente do 

primeiro, o desafio neste caso não se trata do apagamento da informação, mas um efeito similar 

ao sepultamento dos dados que conduz à perda da referência. A terceira constatação surge ao 

realizar pesquisas com palavras-chave na base de dados Google, cujo algoritmo privilegia a 

exibição de resultados de empresas que investem em visibilidade virtual. Assim, os maiores 

portais de notícias do país – a saber, G1 (pertencente à Rede Globo), Estadão (pertencente ao 

Grupo Estado), UOL notícias, IG, e R7 (pertencente à Rede Record) – ganham destaque sobre 

outros resultados não patrocinados. A longo prazo, acreditamos que as publicações que 

comporão a memória “oficial” das sociedades serão aquelas que tragam benefícios econômicos 

para os administradores do algoritmo, possivelmente as de fácil acesso. 

No decorrer da pesquisa documental sobre a Reorganização Escolar, enfrentamos uma 

situação inesperada: ainda que o foco da pesquisa fossem as mídias independentes, no momento 

de coletar os dados sobre as manifestações e ocupações relacionadas à Reorganização (datas, 

lugares, hora dos fatos, ruas, avenidas, escolas afetadas, número de pessoas envolvidas e nomes 

de funcionários públicos), foi necessário consultar com frequência os sites de notícias da grande 

mídia, tais como G1, El País, Estadão, Folha de S. Paulo. Com isso, percebemos que a estrutura 

das reportagens nos grandes jornais costuma apresentar uma estrutura mais esquemática, 

facilitando a obtenção dos dados requeridos.  

É evidente que há diretrizes que regem os editoriais da redação dos jornais e unificam 

os textos jornalísticos, seguindo um formato que ainda busca responder a cinco perguntas: 

“quem”, “o quê”, “onde”, “quando”, “por quê” e “como”. Na produção escrita dos jornalistas 

das mídias independentes, por outro lado, encontramos a tendência de descrever as ocorrências 

com o uso de recursos retóricos mais prosaicos mas também menos esquemáticos, por vezes 

até ensaísticos e opinativos. Outra característica das notícias independentes é o uso de 

transcrições de depoimentos mais extensas, evidenciando as filiações ideológicas e afetivas dos 

entrevistados e do jornalista. 

Contudo, o campo das pesquisas em comunicação e práticas de consumo midiático não 

é pautado apenas pela dificuldade, o desafio da contemporaneidade não é a escassez de fontes 
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de informação, que se apresenta abundante e pela Web diversas perguntas podem ser 

respondidas. Nesse contexto, o desafio do leitor e do pesquisador é não deixar-se naufragar na 

abundância de dados e imagens, ou encantar-se pelo impacto sensorial de publicações 

espetaculosas. Torna-se perigoso o encanto das sereias de Ulisses: as vozes estridentes que 

aturdem a sociedade podem definir o curso da escrita da história. Essa postura coincide com a 

ideia teleológica da história de Hegel, na qual “os espíritos de outras nações estão privados de 

direitos e, à semelhança daquelas cujas épocas já passaram, deixam de contar na história do 

mundo” (ANDERSON, 1992, p.24). 

Quando Hegel afirma que os espíritos de outras nações estão privados de direitos, 

entendemos que esses espíritos ‘estrangeiros’ não diz respeito somente aos imigrantes e 

bárbaros, mas também ao espírito daqueles que diariamente vulnerabilizam os direitos civis de 

indivíduos marginais e em situação de pobreza, sem-terras e sem teto, mulheres negras, 

indígenas e casais homoafetivos. Os espíritos estranhos que habitam esse país não têm suas 

histórias legitimadas num campo global, pois os discursos deles são silenciados, principalmente 

pela grande mídia, de diversos modos: quando não são ignorados, os indivíduos são atacados 

com discursos derrogatórios, são caluniados com adjetivos desdenhosos e ridicularizados97. 

Aqueles que são privados do direito em construir a própria imagem, dentro do regime visual 

das telecomunicações, são impedidos de reivindicar a sua participação no planejamento do 

futuro da sociedade, e tal ocultamento conduz ao esquecimento.  

Sendo assim, a presença das mídias independentes torna-se fundamental para resgatar 

os espíritos das minorias quando reconstroem suas histórias, dado que estas mídias visibilizam 

e transformam a visão deles próprios para o mundo. Além disso, o quadro de referências 

teóricas, bem como as análises e reflexões aqui propostas responderam à questão norteadora 

nesta pesquisa, da possibilidade de vivermos em ambiências midiáticas nas quais as esferas do 

racional e do irracional, do consciente e do inconsciente não podem ser estudadas 

separadamente. Após considerar ter alcançado os objetivos propostos, pensamos que esta 

dissertação não se encerra em si mesma, afinal as discussões propostas têm o potencial de 

fornecer ideias, histórias e imagens referenciais para outras futuras investigações em 

comunicação e práticas de consumo midiático, que busquem refletir sobre a ação mediadora 

que o jornalismo independente exerce entre o individual e o coletivo, e entre o local e o global, 

bem como os afetos presentes dentro dos movimentos sociais contra-hegemônicos. 

  

                                                 
97 Ver o exemplo reportado pela jornalista Marina Pita, p.136. 
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