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RESUMO 

 

 

Este estudo debate os efeitos de discursos e performances de intimidade na esfera pública. 

Para tanto, seleciona como objeto as construções discursivas sobre a mulher produzidos 

no contexto da polêmica “bela, recatada e do lar”, nascida de um perfil jornalístico da 

revista Veja sobre a atual primeira-dama do Brasil, Marcela Temer. O corpus, portanto, 

não se resume à reportagem, mas também engloba as manifestações dos sujeitos sobre a 

controvérsia nas redes sociais online. A pesquisa inicia-se com um rastreamento acerca 

dos variados sentidos da dicotomia público e privado. Tal etapa desemboca em um 

percurso pela linha do tempo, que se concentra no Ocidente, como um todo, e no Brasil, 

de modo específico, a fim de entender como a herança cultural externa articulou-se com 

características do país para criar institucionalizações próprias sobre a intimidade. 

Posteriormente, investigam-se e problematizam-se as relações da mídia com a política, o 

espetáculo, o culto à personalidade e a construção de imagem pública. Por fim, realiza-se 

um estudo de caso através de uma combinação de métodos que inclui tanto determinadas 

Teorias da Comunicação quanto parte do dispositivo conceitual da Análise do Discurso. 

A partir dos alicerces implementados por esta abordagem espera-se estabelecer as bases 

para uma compreensão profunda sobre os discursos performáticos de intimidade. 

 

Palavras-chave: intimidade; efeitos de sentido; discurso; cotidiano; esfera pública.  
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ABSTRACT 

 

This study discusses the effects of discourses and performances of intimacy in the public 

sphere. To that end, it selects as an object the discursive constructions about women 

produced in the context of the controversy "beautiful, demure and housewife", born of a 

profile story of Veja magazine about the current first lady of Brazil, Marcela Temer. The 

corpus, therefore, is not limited to that story, but also includes the manifestations about 

this controversy in online social networks. The research begins with a survey about 

various meanings of the public and private dichotomy. This stage results in a journey 

through the timeline, which focuses on the West as a whole, and in Brazil, in a specific 

way, in order to understand how the external cultural heritage articulates with 

characteristics of the country to create its own intimacy’s institutionalizations. 

Afterwards, the media relations with politics, spectacle, cult of personality and 

construction of public image are investigated and problematized. Finally, a case study is 

conducted through a combination of methods that includes certain Theories of 

Communication and part of the conceptual device of Discourse Analysis. From the 

foundations implemented by this approach it is hoped to lay the basis for a deep 

understanding about the performative discourses of intimacy. 

 

Keywords: intimacy; effects of meaning; discourse; everyday life; public sphere. 
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INTRODUÇÃO 

 

O senso comum contemporâneo dá sinais de reconhecer a História como 

instituição mediadora entre passado e tempo presente. Para o imaginário coletivo esse 

campo do saber funciona como uma ferramenta que permite explorar períodos, 

experiências e situações que não fomos capazes de testemunhar no decorrer de nossas 

vidas. Tal qual um retrovisor que mostra o que se passa na retaguarda de um veículo, as 

descrições históricas parecem refletir os acontecimentos que o tempo cronológico 

posicionou detrás do momento atualmente em curso. 

Se dermos prosseguimento a essa alegoria, podemos relacionar o jornalismo a um 

objeto similar. Trata-se do espelho, utensílio quase onipresente no ambiente urbano. De 

acordo com tal metáfora, a imprensa seria um instrumento que exibe em sua superfície o 

que acontece diante de si. Diferentemente do retrovisor, as notícias constituiriam um tipo 

mais generalista de espelho: adequado para enxergar não o que se põe atrás, mas o que se 

mostra à frente do olhar; não as épocas pregressas, mas a pulsante materialidade do agora. 

Essa analogia não é inédita, pois remonta à própria consolidação do fazer 

jornalístico como profissão. Pesquisador da comunicação social, Nelson Traquina (2005) 

destaca que já no século XIX a teoria do espelho exaltava as notícias como um reflexo 

simétrico do real. Os relatos dos jornais seriam fruto do trabalho de repórteres focados na 

missão de informar à coletividade. Segundo tal linha de pensamento, esses nobres 

informantes não utilizavam o ofício como via para realizar outros objetivos a não ser os 

que concerniam ao interesse público. Apesar da origem longínqua, essa visão continua a 

ser retomada nos dias de hoje e parece compor um dos principais mitos que legitimam a 

existência dos produtos jornalísticos. 

Todavia, ao observarmos mais detidamente a produção metalinguística da 

História, a referida construção metafórica da disciplina apresenta fissuras que ameaçam 

levá-la ao chão. Primeiramente é forçoso reconhecer que tanto a História quanto o 

retrovisor são incapazes de representar a totalidade do quadro que se dedicam a 

reproduzir. Há sempre algo que escapa às bordas do vidro para alojar-se além das 

margens. Diante dessa limitação evidente, o imperativo da seleção é colocado para os 

historiadores. E a lógica nos diz que se existe escolha, é inevitável que haja 

direcionamento: o motorista sabe que o ajuste no retrovisor modifica a imagem exibida; 
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também o historiador costuma ter consciência de que as subjetividades1 dos que 

investigam o passado tendem a conduzir e a delimitar o enquadramento da obra que 

desenvolvem. 

As mesmas fragilidades podem ser apontadas na comparação com o espelho. De 

fato o jornalismo parece, ao menos parcialmente, refletir a realidade. A imagem que 

produz, entretanto, dificilmente será cristalina. Ao invés disso, é provável que forme um 

retrato embaçado e irremediavelmente influenciado tanto pelo ângulo de visão de quem 

o observa quanto pela decisão de quem seleciona o que será enquadrado. A partir das 

teorias do newsmaking o pesquisador italiano Mauro Wolf (1999) demonstra como 

distintas motivações influenciam o universo das notícias: regras deontológicas, rotina de 

produção nas redações, interesses políticos, ganhos econômicos e alinhamentos 

ideológicos são alguns dos fatores que se sobressaem. 

Não se pode, porém, deixar de lado o contexto histórico-social, uma das forças 

mais atuantes para o formato que as reportagens adquirem. Antes de tudo, as notícias são 

um produto da época de sua elaboração. Um rápido vislumbre a periódicos antigos 

demonstra como o estilo de escrita, as temáticas abordadas e o direcionamento editorial 

oscilaram e transformaram-se em períodos distintos. Assim, o registro de questões 

consideradas ultrapassadas, além de chocar por sua insensatez, pode revelar os embates 

entre forças progressistas e conservadoras em determinado momento. 

Nos dias de hoje é possível destacar que a exposição da vida de celebridades 

aparece como um traço recorrente em jornais e revistas de diversas partes do globo. A 

exibição da intimidade de estrelas do cinema americano na década de 1950 parece 

demonstrar que tal fenômeno não é novo. Atualmente, porém, a intensidade e o caráter 

sistêmico dessas ocorrências sugerem que tais abordagens foram alçadas a um novo 

patamar de importância. 

Como uma lupa, o jornalismo amplia a intimidade alheia para os olhos do público. 

No que tange às personalidades do âmbito político esse tipo de recurso aparenta ir de 

encontro ao protocolo tradicional da área, que recomenda aos governantes que ajam com 

formalidade, neutralidade e impessoalidade no cumprimento de suas funções. O 

cotidiano, entretanto, parece sugerir que esses fundamentos foram substituídos por 

valores opostos: nos dias atuais a informalidade, a parcialidade e as marcas da 

                                                           
1 Sibilia (2016) define subjetividade como “modo de ser e estar no mundo” que longe de ser a-histórica, 

modifica-se “ao sabor das diversas tradições culturais” (SIBILIA, 2016, p.26). Nesta pesquisa adotamos tal 

perspectiva para o termo. 



14 
 

personalidade parecem abundar tanto no gerenciamento das políticas públicas quanto nas 

representações jornalísticas das lideranças ocupantes de cargos políticos. 

Praticamente desde que comecei a me debruçar sobre os estudos do jornalismo, 

tal contradição sempre me intrigou e me levou a questionar se a visão focada na 

intimidade de figuras públicas permite compreender com mais clareza o quadro político 

em questão ou se, no sentido contrário, dificultaria a enxergar o contexto social. A partir 

dessa discussão, mais indagações sucederam-se. Perguntei-me, então, se as marcas 

discursivas nas notícias que remetem à inserção do cotidiano dos políticos indicam uma 

possível humanização dos sujeitos retratados no discurso jornalístico. E, se esse fosse o 

caso, quais seriam as consequências desse tipo de abordagem. Depois, outra dúvida veio 

à tona: o que as marcas discursivas nas matérias acerca da intimidade de políticos 

sugerem sobre as fronteiras entre informação de relevância pública e exploração 

sensacionalista da vida privada? 

A reflexão que se seguiu logo evidenciou que o discurso de intimidade não se 

restringe ao âmbito do jornalismo, posto que seus efeitos também são notórios em 

domínios midiáticos que vão além dos tradicionais veículos de comunicação de massa. 

Nesse cenário, a internet parece ser um terreno fértil para os relatos da vida íntima, 

sobretudo as redes sociais online, plataformas que favorecem a exposição performática 

dos sujeitos. Nos espaços digitais os internautas elaboram imagens de si, de modo que a 

construção intencional de uma narrativa sobre a própria vida aparente se sobrepor à busca 

por veracidade nas representações do cotidiano. Assim como foi dito em relação à história 

e ao jornalismo, pode-se sugerir que, dificilmente, as redes sociais online constituam o 

ideal do espelho translúcido: representam, portanto, lascas do real, atravessadas por 

fragmentos de subjetividades. 

Até o momento percebemos como distintas instituições e variados campos do 

saber não se configuram inteiramente como concretude factual, mas existem de forma 

imperfeita, como estilhaços que assimilam partes da realidade. É possível especular que 

os seres humanos somente possam apreender o mundo a partir desta condição: de retalhos 

elaboramos nossas percepções e construímos a sociedade que nos rodeia. A insuficiência 

dos instrumentos pelos quais atuamos não significa que esses sejam irrelevantes, pois as 

limitações parecem ser, justamente, o modo de tudo que é composto pelos sujeitos e, a 

despeito disso, florescem as potencialidades criativa, analítica e tecnológica da espécie 

humana. Em consonância com tal reflexão, o filósofo francês Deleuze observa que “É 
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próprio da percepção pulverizar o mundo, mas também espiritualizar a poeira” 

(DELEUZE, 1991, p.149). 

Também esta pesquisa não logrará retratar a totalidade do assunto a que se dedica, 

por isso o recorte é imprescindível para uma análise mais satisfatória. Assim, elegeu-se o 

discurso midiático de intimidade como tema do nosso intento. Embora não sejam um 

fenômeno novo, as construções discursivas sobre a intimidade dão sinais de estar em 

evidência e em transformação na sociedade contemporânea. Feita essa escolha inicial, o 

recorte do estudo foi delimitado com o auxílio das disciplinas do mestrado, do orientador 

da pesquisa e da banca de Qualificação. Definiu-se, enfim, como objeto de pesquisa os 

discursos midiatizados sobre a polêmica “bela, recatada e do lar”. O mote resume uma 

disputa de sentidos que se originou de uma reportagem da revista Veja e expandiu-se para 

os domínios da internet, principalmente nas redes sociais online. 

A referida notícia consiste em um perfil2 jornalístico lançado tanto na versão 

impressa quanto no site da revista Veja, em abril de 2016. A retratada é Marcela Temer, a 

atual primeira dama do Brasil. Na época da publicação, o marido de Marcela, Michel 

Temer, ainda ocupava o cargo de vice-presidente, visto que o processo de impeachment 

da ex-presidente Dilma Rousseff estava em andamento. Intitulada “Marcela Temer: Bela, 

recatada e do lar”, a matéria em questão centraliza-se na vida privada da perfilada e 

apresenta as minúcias de seu cotidiano. A reportagem provocou convulsões nas redes 

sociais da internet. Sob a alcunha “Bela, recatada e do lar”, milhares de postagens de 

usuários de redes como Facebook, Twitter e Instagram manifestaram opiniões variadas 

em relação à controvérsia. 

A rica e expressiva repercussão social, assim como a coerência da polêmica com 

a proposta de investigação, qualificam-na como ideal para irradiar o tema escolhido. Para 

fins heurísticos, ao longo da pesquisa também são resgatadas outras notícias sobre a vida 

privada de celebridades e de figuras públicas – com especial ênfase nas que se relacionem 

ao casal Temer –, além de exemplos de performances de intimidade nas redes sociais 

online que não estejam diretamente atrelados à polêmica que constitui o objeto de estudo. 

Com base em tais delimitações, trabalhei junto ao meu orientador para definir a questão 

norteadora da dissertação.  

Após algumas revisões, optamos pelo seguinte problema de pesquisa: a partir da 

polêmica “bela, recatada e do lar” questiona-se quais são os efeitos de sentido 

                                                           
2 Disponível em: http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/ Acessado em 27 de 

fevereiro de 2017, às 13h30. 

http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/
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produzidos pelo discurso de intimidade na esfera pública midiática3? Em conformidade 

com essa pergunta, o objetivo geral do trabalho é investigar o impacto do discurso de 

intimidade para as discussões da esfera pública midiática no contexto da polêmica “bela, 

recatada e do lar”. 

Em seguida, nos empenharemos para detalhar o problema exposto no parágrafo 

anterior a fim de facilitar a sua compreensão integral. Antes de tudo é conveniente 

explicar que as expressões “discurso” e “efeitos de sentido” indicam parte do percurso 

que escolhemos trilhar para tratar do tema da pesquisa, posto que consistem em termos 

recorrente da Análise do Discurso (AD). Essa, por sua vez, configura-se como uma 

metodologia e corrente de estudos relacionada à Linguística; grande área do 

conhecimento que investiga fenômenos da linguagem e reúne teorias, práticas e métodos 

diversificados. 

A AD lida com a produção de sentidos na língua, que enquanto instrumento é 

“parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história” (ORLANDI, 

2002, p.15).  Não se trata, portanto, de buscar apreender o sentido em si, mas de investigar 

a construção de modos de significar oriundos de posições ideológicas estabelecidas em 

processos sócio-históricos nos quais os discursos são produzidos. Assim como dissemos 

em relação às notícias, é possível assumir que os discursos e os sujeitos que os elaboram 

são fruto do tempo no qual nascem e se difundem. 

Ao adotarmos a AD como metodologia que orientará este trabalho fica patente que 

compartilhamos dos mesmos pressupostos dessa linha de estudo, tais como as noções de 

que os discursos possuem uma materialidade atravessada por influências históricas e 

sociais. Já quando utilizamos o vocábulo “materialidade” nos remetemos à não 

transparência da linguagem, ou seja: os sentidos que podem advir dessa não são óbvios, 

ao contrário do que eventualmente possa parecer ao senso comum. Por conseguinte, 

reconhecemos que toda formação discursiva contém marcas de ideologia que, por 

diversas vezes, encontram-se naturalizadas no texto. A AD dispõe-se, justamente, a 

investigar os efeitos das ideologias na composição de significados. 

Expliquemos agora a anatomia da dissertação que se segue. A pesquisa é composta 

por dois capítulos teóricos e um estudo de caso. Quanto às referências metodológicas 

                                                           
3 Grosso modo, este estudo compreende a esfera pública como o espaço de discussão coletiva das questões 

que concernem ao conjunto social. Especifica-se também que a dissertação foca nos debates realizados com 

suportes midiáticos, como imprensa e redes sociais. Ao longo da pesquisa, conceitos do referido termo 

segundo a visão de estudiosos também serão apresentados. 
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desse último convém ressaltar que o autor responsável por nortear a análise é o linguista 

francês Dominique Maingueneau, que em alguns de seus estudos emprega as teorias da 

AD para investigar objetos da comunicação social. Ainda que esteja estreitamente 

associada à Linguística, esta pesquisa não deixa de inserir-se no campo de estudos da 

Comunicação: além de relacionar-se ao objeto, tal área do saber terá papel fundamental 

não só nos capítulos teóricos como também no estudo de caso, pois teorias  como ética 

jornalística,  gêneros de textos jornalísticos, teoria do espelho, modelo do agenda setting 

e pesquisas sobre as redes sociais online – irão auxiliar na construção do dispositivo 

analítico. 

A metodologia, enfim, compõe-se por uma combinação de métodos da Análise do 

Discurso com determinadas teorias da Comunicação. Embora o duplo pertencimento 

possa parecer inusitado à primeira vista, a hibridização não deve tardar a mostrar-se 

bastante coerente, posto que, segundo Maingueneau (2000, p. 12), as Ciências da 

Linguagem “[...] são um espaço estável de troca entre disciplinas diversas”. Maria 

Immacolata Lopes (2005), pesquisadora e cientista social brasileira, aponta que a 

Comunicação também se notabilizou entre as Ciências Sociais por seu caráter 

multidisciplinar. Ademais, existe uma tradição de cooperação entre a Linguística e a 

Comunicação, que aparenta ser particularmente expressiva quando nos voltamos para a 

AD. 

Tornemos, pois, a esmiuçar a estrutura da dissertação. Com base em breve 

pesquisa exploratória do objeto chegamos a seguinte hipótese para o estudo: o discurso 

de intimidade constitui-se como via para atuar nas discussões da esfera pública. Supõe-

se que a referida atuação apresente limitações e que ocasionalmente seja responsável por 

espetacularizar ou deturpar as discussões coletivas. Ainda assim, acreditamos que não 

possa ser descartada, posto que parece ser um instrumento efetivo na disputa de sentidos 

sobre temas relevantes para o conjunto social. A discussão que pretendemos desenvolver 

com base nesse debate nos encaminhará não somente para verificar a validade da hipótese 

e cumprir com o objetivo geral, como também nos levará a responder aos objetivos 

específicos, que definiremos a seguir. 

O primeiro deles trata de discernir, de modo geral, a imagem do casal Temer 

projetada pela mídia. O segundo, por sua vez, busca conhecer o ethos discursivo da 

revista Veja, ou seja, consiste em identificar a voz ou identidade que emerge dos discursos 

da publicação. Na construção de uma persona reconhecível, naturalmente, há influência 

ativa e consciente dos responsáveis pela linha editorial. Por outro lado, também nos 
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interessa verificar o ethos da Veja que nasce não da intenção da própria revista, mas dos 

discursos dos receptores sobre a publicação. Para tanto, recorreremos às reações nas 

redes sociais da internet ao perfil jornalístico de Marcela Temer. Por fim, procuraremos 

observar como o cotidiano é representado no discurso de intimidade. Quanto a isso se 

pretende compreender especificamente se o dia a dia é retratado como um tempo de 

acontecimentos ordinários ou extraordinários4. 

No que diz respeito à relevância e à justificativa da pesquisa, ponderamos que a 

tentativa de atender ao objetivo geral e aos específicos tem o potencial de aprofundar o 

debate sobre os efeitos dos discursos de intimidade na esfera pública, tanto no campo da 

Comunicação quanto na sociedade como um todo. Em relação à academia é possível 

esperar que este trabalho aponte caminhos de reflexão alternativos, levante novas 

indagações e atualize certos pontos da temática, que apesar de não ser nova, precisa ser 

retomada para dar conta de um cenário midiático em constante transformação. 

A circulação de tal debate entre pesquisadores da Comunicação parece-nos 

relevante para que a área mantenha-se em sintonia com os usos dos meios midiáticos na 

atualidade. Todavia, a restrição da pesquisa a esse âmbito seria um lamentável 

desperdício. Neste ponto, é conveniente apontar que receptores críticos de informação 

são potencialmente capazes de compreender melhor o que se passa ao seu redor. Além 

disso, tais indivíduos podem perceber a importância de difundir representações que não 

costumam encontrar espaço nos grandes veículos comunicacionais. 

Como toda pesquisa científica que pretende contribuir para o desenvolvimento 

social, torcemos para que esse estudo se difunda na sociedade de modo a capacitar os 

cidadãos a compor visões mais críticas sobre a mídia e a estimular a produção de discursos 

autônomos na esfera pública. Embora, no geral, o texto acadêmico não favoreça leituras 

massivas, as ideias podem circular por mediadores, através da oralidade ou em 

plataformas diversificadas. No que tange a nós, pesquisadora e orientador, iremos nos 

esforçar para que isso se efetive com o intuito de ampliar o retorno desta pesquisa à 

sociedade, que a custeou por meio de impostos. 

                                                           
4 Oferecida em 2016.1, a disciplina Mídia e Cotidiano abordou a relação entre produtos midiáticos e vida 

cotidiana. Grosso modo, os autores estudados podem ser divididos em dois grandes grupos. O primeiro, 

representado, entre outros, por Agnes Heller enxerga no cotidiano as bases da formação do senso comum; 

seria, portanto, um tempo a ser superado a fim de que os indivíduos compreendam criticamente a sociedade. 

O segundo grupo, porém, reconhece o valor da vida cotidiana e nesta percebe potencialidades que poderiam 

desencadear transformações sociais. Entre os pensadores desse conjunto destaca-se Michel de Certau. 
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Em prosseguimento à justificativa ressaltamos que, tendo em vista que a questão 

da intimidade encontra-se profundamente relacionada à noção de cotidiano, o estudo do 

tema da pesquisa parece estar condizente com o Programa de Pós-Graduação em Mídia e 

Cotidiano (PPGMC), no qual se insere. Segundo definição própria, o PPGMC 

“compreende dialeticamente as relações entre mídia e vida cotidiana, analisando as 

contradições e potencialidades dos discursos midiáticos, sua influência ideológica, seus 

referenciais culturais e sua incorporação/transformação pelas práticas sociais” 5. 

Como a metodologia escolhida investiga as linguagens, as representações e as 

produções de sentidos no discurso midiático, a proposta também parece ser coerente com 

a linha de pesquisa na qual se enquadra, intitulada “Linguagens, Representações e 

Produção de sentidos”. A referida linha “trata das formas de produção de sentido e 

construção de identidade e memória social, decorrentes da relação entre os diferentes 

agentes sociais e os discursos midiáticos em distintos suportes. Organiza-se em torno de 

pesquisas sobre linguagem, discurso, representação e consumo no cotidiano das práticas 

midiáticas com ênfase em questões culturais, sociabilidades e estéticas” 6. 

Quanto ao tipo de pesquisa que pretendemos executar trata-se de um estudo de 

natureza básica, ou seja, aquele que produz conhecimentos sem finalidades imediatas. 

No que concerne aos objetivos consiste em uma pesquisa-explicativa, o que de acordo 

com o cientista social Antonio Carlos Gil (2008), significa que o trabalho buscará 

identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Já 

em relação aos procedimentos de investigação optamos por realizar uma pesquisa 

qualitativa com estudo de caso, ou seja um “[...] estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL, 

2008, p. 54).  

Antes de chegarmos à análise, no entanto, foi preciso desenvolver uma pesquisa 

bibliográfica que nos auxiliou a compreender o panorama em que o objeto se insere. Para 

tanto, estruturamos a dissertação em dois capítulos de referencial teórico. Divididos em 

subcapítulos segundo temáticas específicas, essas estruturas buscam proporcionar um 

entendimento profundo dos eixos que sustentam a questão da performance de intimidade. 

Em seguida, o estudo de caso dedica-se a evidenciar de que forma os conceitos abordados 

                                                           
5 Disponível em http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/index.php/2013-10-03-17-45-03/area-de-

concentracao Acessado em 27 de fevereiro de 2017, às 11h57.  
6 Disponível em http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/index.php/2013-10-03-17-45-03/area-de-

concentracao Acessado em 27 de fevereiro de 2017, às 12 h. 

http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/index.php/2013-10-03-17-45-03/area-de-concentracao
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/index.php/2013-10-03-17-45-03/area-de-concentracao
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/index.php/2013-10-03-17-45-03/area-de-concentracao
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/index.php/2013-10-03-17-45-03/area-de-concentracao
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se concretizam em um exemplo concreto. As considerações finais arrematam as 

discussões através da articulação de temas tratados ao longo do estudo com a análise 

crítica do objeto. 

O primeiro capítulo do referencial teórico aborda a questão da intimidade. A 

princípio, identificamos a conexão do tema com os múltiplos sentidos de público e 

privado que atravessam a história do Ocidente de modo geral e do Brasil, de forma mais 

específica. Neste ponto são úteis as reflexões de Hannah Arendt, Jürgen Habermas, 

Richard Sennett, John B. Thompson, Norbert Elias, Paula Sibilia, Sérgio Buarque de 

Holanda e outros autores que auxiliam na recomposição do cenário sobre o qual nos 

detemos. Paralelamente, tratamos de esfera pública, assunto profundamente associado aos 

domínios público e privado. É importante ressaltar que não se trata de enfocar em 

episódios históricos e descrevê-los minuciosamente, muito menos de redigir uma história 

geral da intimidade. O propósito é realizar um sucinto percurso pela linha do tempo a fim 

de elaborar uma breve visão do todo e de discernir pontos de inflexão nas 

institucionalizações da intimidade. 

O segundo capítulo da pesquisa dedica-se a debater interseções entre a mídia e a 

intimidade. Para tanto centra-se nos dois eixos comunicacionais mais pertinentes ao 

objeto: jornalismo e redes sociais da internet. Com o intuito de distinguir as concepções 

de celebridades, famosos e figuras públicas, frequentemente confundidas pelo senso 

comum, recorremos à Boorstin, Van Krieken e Vera França. Também debateremos 

brevemente um conjunto de terminologias como “infotenimento”, “showrnalismo” e 

“espetacularização”, que muitas vezes descrevem fenômenos semelhantes. Não podemos, 

tampouco, deixar de lidar com a temática do consumo de informação, o que efetivamos 

com o auxílio de Muniz Sodré e Guy Debord. 

Posteriormente resgatamos o tópico da intimidade, mas desta vez o apresentamos 

sob um ponto de vista midiático. Intrinsecamente atrelada ao tema, a noção de cotidiano 

também rende algumas reflexões. Essa parte do estudo visa tratar das associações entre 

política, espetáculo e culto à personalidade com a comunicação midiática. A fim de 

desanuviar esse cenário nos voltamos para pesquisas de Muniz Sodré e Vladimir Safatle. 

Aproveitamos, então, para comentar sobre as conexões entre celebridades e figuras 

públicas na mídia. Além disso, representações midiáticas da mulher também são tópico 

do debate desenvolvido. Por fim, Raquel Recuero aproxima-nos de uma compreensão do 

quadro das redes sociais online. 
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Antes de prosseguirmos precisamos fazer um parêntese. O objeto do estudo é 

visivelmente permeado pelo debate sobre o papel da mulher na sociedade, tanto no que 

se refere ao discurso aparentemente conservador da revista Veja quanto no que tange às 

manifestações plurais dos internautas. Em sentido diverso, porém, o tema da dissertação 

centra-se na questão da intimidade. Com isso em vista, gostaríamos de salientar que 

apesar de o debate acerca das questões de gênero não constituir o foco da pesquisa, essa 

temática será uma constante ao longo dos capítulos, de maneira que atravesse 

repetidamente o objeto por ângulos transversais. Caso ignorássemos de todo tal assunto 

não poderíamos compreender a essência do embate discursivo sobre o qual nos 

debruçamos. 

Munidos das discussões descritas acima chegamos ao estudo de caso. Nesse 

ponto, fazemos explicações sobre os métodos adotados da AD entremeadas com a análise 

do objeto. Acreditamos que esta é a maneira mais eficiente de trabalhar, posto que assim 

teoria e prática devem mostrar-se intimamente vinculadas. Depois, abordamos 

determinadas teorias do jornalismo úteis para o entendimento do embate de sentidos que 

compõe a polêmica. Deste modo, acreditamos que seja possível alcançar uma 

compreensão mais profunda acerca dos temas estudados. 

Esperamos que o estudo de caso e as considerações possam aprofundar o debate, 

sugerir respostas para as problematizações e suscitar outros tantos questionamentos a fim 

de fazer avançar a discussão sobre os efeitos do discurso de intimidade na esfera pública. 

Acrescenta-se, enfim, que a intenção da pesquisa não é produzir um inalcançável espelho 

cristalino. O que almejamos é oferecer um binóculo, que certamente não retratará as 

minúcias da cena geral, mas que permitirá enxergar detalhes de uma cena específica, que 

passariam batidos aos olhos que não recorressem a esse artefato.  
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1. PÚBLICO E PRIVADO: UM PERCURSO POR TRANSFORMAÇÕES 

HISTÓRICAS DO OCIDENTE 

 

Todos tenemos tres vidas: la pública, la privada y la secreta 

Gabriel García Márquez 

 

Em tempos recentes, a sociedade parece ter tacitamente acordado que questões 

relacionadas a vivências domésticas, hábitos sexuais e problemas familiares devem ser 

mantidas longe dos olhos das multidões. Por um lado, quando se trata de indivíduos 

anônimos compreende-se que esses assuntos devam permanecer restritos às paredes do 

lar. Por outro, a expressiva demanda por detalhes da vida privada de pessoas famosas é 

materializada pela vasta oferta de revistas de fofoca nas bancas e pela profusão de sites 

dedicados ao universo das celebridades. 

Se para o primeiro grupo o direito à privacidade apresenta-se como uma garantia 

bastante razoável, para o segundo a carência de tal privilégio é percebida como uma 

limitação natural. Tal consenso não costuma despertar questionamentos e os sujeitos dão 

prosseguimento ao seu cotidiano enquanto afirmam internamente: “este é o jeito que as 

coisas são.” Embora, de fato, isto seja parcialmente verdade, tal pensamento não deve nos 

cegar para as possibilidades de que as coisas não tenham sido sempre assim no passado 

ou mesmo que venham a dispor-se de maneira distinta no futuro. 

O senso comum que permeia a cultura ocidental hegemônica acerca do que deve 

constituir as vidas pública e privada parece consistir em um processo de naturalização 

que encobre a dinâmica de seu desenvolvimento ao longo da história. Ao refletir sobre o 

estabelecimento de padrões em uma comunidade, os sociólogos Peter Berger e Thomas 

Luckman (1999) argumentam que as institucionalizações ocorrem quando ações são 

transformadas em hábitos por um conjunto de atores sociais. Ainda sejam históricas, essas 

são percebidas como naturais para os integrantes de determinada realidade que não 

participaram de seus processos de formação. 

Cabe às pesquisas científicas das Ciências Sociais a tarefa de investigar as 

naturalizações do mundo social. Com isso em vista, neste capítulo buscaremos entender 

de que forma se estabeleceram os parâmetros atuais sobre os âmbitos público e privado 

da vida dos sujeitos, assim como nos arriscaremos a apontar potenciais transformações 

nesse paradigma. Para tanto, elaboraremos um percurso histórico que tentará identificar 
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padrões antigos e momentos de inflexão. Dessa maneira, pretende-se aproximar o quanto 

for possível da complexidade que compõe as institucionalizações socialmente construídas 

e partilhadas acerca dos domínios público e privado da vida. 

  

1.1. Público, privado e intimidade: delimitação de sentidos 

Não se exige muito esforço para verificar que as concepções de público e de 

privado podem remeter a uma gama plural e diversificada de significados. O dicionário 

Houaiss da língua portuguesa (2007), por exemplo, distingue 11 sentidos para cada uma 

das noções dessa dicotomia. A fim de facilitar a compreensão este subcapítulo dedica-se 

a definir algumas das principais significações que remetem a tal emaranhado de conceitos. 

Com o intuito de introduzir esta discussão recorremos à obra do sociólogo e 

historiador norte-americano Richard Sennett (2014). Ele sugere que um recurso eficiente 

para entender um conceito baseia-se em recuperar os sentidos acoplados às palavras, seja 

no momento atual ou em tempos pregressos. Assim, o autor emprega o próprio método 

para demonstrar que as primeiras ocorrências na língua inglesa do termo “público” 

apareceram por volta de 1470 e identificavam-no com o bem comum da sociedade. 

Aparentemente, apenas 70 anos mais tarde seriam rastreáveis usos da expressão para 

designar uma acepção bastante proeminente nos dias atuais: a do que está aberto à 

observação de todos. 

A partir de uma série de documentos o pesquisador aponta outras nuances para a 

dicotomia. Registros de 1542, por exemplo, associam o termo “privado” aos 

privilegiados, que então se tratavam daqueles pertencentes a um alto escalão do governo. 

Tal constatação se opõe a um senso comum habitual no cotidiano de hoje, que enxerga o 

Estado como o representante supremo de tudo que concerne ao público. A obra do filósofo 

e sociólogo alemão Jürgen Habermas (2014) parece ecoar a referida identificação do 

imaginário coletivo. Todavia, em determinada reflexão o autor7 nota essa aparente 

sobreposição dos conceitos no contexto da Idade Média: 

  
“No entanto, no quadro da constituição feudal, o particular se refere também 

àqueles que eram distinguidos por direitos particulares, com imunidades e 

privilégios. Nesta perspectiva, o excepcional, o particular, constitui o núcleo 

                                                           
7 No âmbito acadêmico, Habermas é frequentemente criticado pelo caráter elitista e conservador de sua 

obra. O próprio autor concordou com a razoabilidade de alguma críticas e reconheceu as limitações de seu 

trabalho em edição revisada de Mudança estrutural da esfera pública (HABERMAS, 2014). Recorremos 

à obra devido a importância que teve para os estudos da esfera pública, mas o fazemos criticamente, como 

esperamos que se torne patente ao longo da dissertação. 
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da dominação feudal e, consequentemente, ‘do que é público’” (HABERMAS, 

2014, p. 100). 

 

À vista disso, percebe-se que, nesse período histórico, as ideias de público e 

privado encontravam-se de tal forma imbricadas que separá-las era quase impossível. O 

desenrolar do tempo traria diferenciações mais claras, de modo que, da quase indistinção, 

os termos passariam a ser encarados como praticamente opostos. Já no século XVII a 

privacidade referia-se a “uma região protegida da vida, definida pela família e pelos 

amigos” (SENNETT, 2014, p. 33). 

Em contraposição, público, aludia aos âmbitos da vida dos sujeitos acessíveis a 

todos. Sennett (2014) explica que no século XVIII o termo definia uma dimensão da vida 

no qual uma variedade considerável de pessoas, que incluía grupos sociais complexos e 

díspares, teria de entrar em contato. Também não se pode deixar de mencionar o sentido 

geográfico da dicotomia. Por tal ângulo, o espaço público constitui o ambiente comum a 

toda a sociedade, enquanto os locais privados são formados por propriedades fortemente 

marcadas pelo direito à posse. 

Habermas (2014) salienta que em determinados momentos da história o Estado 

funcionou como uma voz de comando, tiranicamente capitaneado por um número restrito 

de autoridades. Em outros contextos, todavia, essa instituição máxima de gestão da vida 

em comum foi moldada e dirigida a partir das discussões dos cidadãos. Nesse sentido, o 

Estado estabelecer-se-ia como uma instância de liberdade, cujos processos democráticos 

seriam possibilitados pela atuação pública de indivíduos da esfera privada. Quando se 

trata de analisar a sociedade a partir do século XVIII, o sociólogo relaciona o público ao 

Estado, ao passo que o privado corresponde à sociedade civil como um todo. 

Outra acepção bastante diversa para o âmbito público fortaleceu-se após o 

surgimento dos meios de comunicação de massa. Trata-se da opinião pública, que se 

traduz como um tema ou uma pessoa que consegue atrair a atenção coletiva para inserir-

se nas conversações gerais. No que concerne ao campo da privacidade, as definições não 

dão sinais de se apresentar de maneira menos complexa. Elementos contrastantes tais 

como relações interpessoais e de intimidade familiar; iniciativas empresarias e comerciais 

e instituições externas aos domínios estatais formam diferentes sentidos do privado. 

A falta de um consenso quanto ao tema encorajou muitos estudiosos a identificar 

significações plurais dessas palavras que captaram no corpo social em épocas distintas. 

Um dos que se aventurou em tal intento foi o sociólogo norte-americano John Thompson 



25 
 

(2012). Ele destaca duas concepções principais. Na primeira o público qualifica-se como 

a atividade ou autoridade relativa ao Estado, tais como as organizações estatais ou 

paraestatais. Em sentido contrário, o privado consistiria nas atividades ou esferas da vida 

separadas ou excluídas do Estado, como as organizações econômicas privadas e as 

relações pessoais e familiares. 

Posteriormente, delineia outra interpretação, na qual o privado indica “o que se 

esconde da vista dos outros, o que é feito em privacidade ou segredo ou entre um círculo 

restrito de pessoas” (THOMPSON, 2012, p. 112). O público, por sua vez, representaria 

“o que é visível ou observável, o que é realizado na frente dos espectadores” 

(THOMPSON, 2012, p.112). Enquanto o conceito que parece sintetizar a primeira 

dicotomia é o de Estado, a segunda diferenciação tem em seu cerne a questão da 

visibilidade. 

Outra pensadora que contribuiu para o debate foi a filósofa alemã Hannah Arendt 

(1997). Ela comenta que as forças da vida íntima fazem parte da privacidade, como “as 

paixões do coração, os pensamentos da mente, os deleites dos sentidos” (ARENDT, 1997, 

p. 59). A pesquisadora argumenta que por muito tempo esses sentimentos foram 

considerados irrelevantes para a dimensão pública da vida, mas que, aos poucos, 

ganharam notoriedade através das expressões artísticas, que resgatariam as miudezas da 

subjetividade. 

Ao enaltecer a presença da intimidade nas manifestações públicas a observação 

mostra um ponto de vista original, que pode ajudar a compreender a complexidade das 

performances de subjetividade expostas nas redes sociais online. A internet parece ser, de 

fato, um espaço fértil para a confissão do sujeito com o outro. Não se pode esquecer, 

porém, de que a expressão pública transfigura certos aspectos da interioridade. Sennett 

(2014) esclarece que o sujeito que se coloca para a multidão sempre assume máscaras 

sociais. Para ele o público configura-se como o lugar da grandeza, no qual as miudezas 

da intimidade não conseguem se manifestar sem corromper a sua essência. Harendt 

(19997), todavia, assume que não há grandeza possível sem a expressão de sensações, 

sentimentos e opiniões dos sujeitos em um âmbito mais amplo da vida coletiva. 

Até agora condensamos algumas definições de acadêmicos estrangeiros sobre os 

vocábulos público e privado. Mas, conforme explicamos anteriormente, esta dissertação 

também almeja a compreensão acerca dos contornos que tais noções adquirem no Brasil. 

Para tanto, recorremos a um brasileiro que tencionou entender o caráter típico de seu 

povo: o historiador Sérgio Buarque de Holanda (1995). O pesquisador argumenta que, 
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diferentemente de outras nações, o imaginário coletivo do Brasil encara o Estado, ou seja 

a encarnação do público, como uma ampliação do círculo familiar. A dicotomia, portanto, 

tenderia a se hibridizar nas expressões da cultura nacional. 

O estudioso não se coloca de modo festivo com relação a tal característica. 

Ressalta que as referidas instituições pertencem a ordens distintas de essência e alerta que 

“Só pela transgressão da ordem doméstica e familiar é que nasce o Estado e que o simples 

indivíduo se faz cidadão, contribuinte, eleitor, elegível, recrutável e responsável ante as 

leis da Cidade” (BUARQUE DE HOLANDA, 1995, p.141). Se, por um lado, a mescla 

dessas dimensões da vida desfigurariam as atividades do Estado e da sociedade civil, por 

outro trariam um componente afetuoso para as relações entre os sujeitos. Comparado a 

outros países nota-se que, no Brasil, apesar de o cumprimento das regras estatais e da vida 

pública tender a uma flexibilização que possivelmente desorganiza as instituições, o 

contato com o outro dá-se majoritariamente de forma mais próxima e íntima. 

A partir do resgate de diferentes abordagens desenvolvido neste subcapítulo 

podem-se elencar alguns sentidos da dicotomia público e privado que parecem centrais 

para a cultura contemporânea. A profusão de interpretações com variações sutis 

demonstra que, invés de estabelecerem-se como oposições bem definidas, as 

diferenciações, na verdade, compartilham vastas fronteiras, que aproximam as suas 

significações. Por motivos pedagógico dispomos a seguir os sentidos identificados em 

uma lista numerada, cuja organização não leva em conta nenhum tipo de hierarquia. 

Reforçamos, portanto, que tais diferenciações são um recurso didático, que não implica 

em uma separação rígida das acepções:  

1) público como representante do poder estatal; privado como sociedade civil e 

instância dos cidadãos; 2) público como serviços oferecidos pelo Estado; privado como 

área das relações comerciais e de negócios; 3) público como espaço territorial comum; 

privado como propriedade assegurada pelo direito à posse; 4) público como o que adquire 

visibilidade ou publicidade; privado como o que não se encontra disponível à vista de 

todos; 5) público como âmbito no qual grupos sociais complexos e díspares entram em 

contato; privado como relações entre amigos e familiares; 6) público como esfera de 

elevação do gênero humano e das máscaras sociais; privado como domínio de expressão 

das miudezas da subjetividade e único lugar possível para experiências inteiramente 

autênticas. 

As distinções acima podem assemelhar-se consideravelmente, todavia, é 

importante ressaltar que apresentam ênfases diferenciadas. Ao longo da dissertação 
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empregaremos mais de um desses sentidos, mas não sem antes deixarmos claro a qual 

iremos aludir. De modo geral, na maior parte do tempo adotaremos as definições de 

números 4, 5 e 6. Para tais usos o conceito de “intimidade” pode vincular-se 

satisfatoriamente bem à noção de privado. Além de remeter às nuances pretendidas, a 

utilização do termo deve evitar que a ideia de privacidade seja atrelada aos outros sentidos 

enumerados no parágrafo anterior. Feitas as explicações iniciais, observemos de modo 

mais particularizado como público e privado estruturaram-se nas sociedades que 

antecederam a contemporaneidade. 

    

1.2. Potencialidades na polis e limitações no espaço doméstico: um olhar sobre a Grécia 

clássica 

Nesta parte do estudo serão investigados os significados conferidos ao público e 

ao privado na Grécia clássica, civilização que desenvolveu uma vasta porção do 

pensamento filosófico e dos modelo sociais e políticos vigentes no Ocidente. Assim como 

pode ser dito em relação à inúmeros conceitos basilares ao modo de vida ocidental, a 

origem das noções de público e privado, segundo Habermas (2014), nasceu entre os 

gregos do período helenístico. 

Além desse ato de criação, foi necessário que os romanos antigos assimilassem 

tais ideias para garantir a sua efetiva difusão ao redor do globo. Ainda que, os termos 

tenham sido cunhados para referirem-se a um contexto específico, os novos sentidos que 

a dupla de palavras assumiu no decorrer do tempo parecem reverberar algumas das 

transformações ocorridas em sociedades que se desenvolveram posteriormente. 

A fim de compreender o contexto histórico no qual a dicotomia se originou, 

voltemo-nos às reflexões de Arendt (1997). A autora destaca que, na Grécia clássica, a 

diferenciação entre público e privado estruturava grande parte do cotidiano social. Na 

época, o privado consistia no domínio da família, onde se desenvolviam as relações e as 

atividades inerentes à sobrevivência dos indivíduos. Em tal cenário, parecia natural que 

coubesse ao homem garantir o abastecimento da casa, assim como esperava-se da mulher 

que assegurasse a continuidade da espécie por meio da gravidez e dos cuidados com as 

crianças. 

Essa disposição de tarefas não representava, de forma alguma, condições de 

equidade entre os gêneros. A mulher, então, estava restrita aos domínios do lar. Já os 

homens tinham acesso ao domínio público, no qual podiam transcender as necessidades 

de subsistência e alcançar fama duradoura e imortalidade, segundo a crença da época. A 
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restrição era ainda maior se levarmos em conta que não concernia apenas às mulheres. 

Habermas (2014) aponta que mesmo entre os homens só adentravam na vida política os 

indivíduos não-escravos, que possuíssem renda elevada e fossem senhores de suas 

próprias casas. Constituir-se como soberano no âmbito privado, portanto, era uma 

condição essencial para participar do âmbito público. 

A importância da dimensão pública naquela sociedade fica patente na obra de 

Arendt (1997). Ela ressalta que a consolidação da cidade-Estado “significava que o 

homem recebera, além de sua vida privada, uma espécie de segunda vida, o seu bios 

politikos” (ARENDT, 1997, p. 33).  Enquanto a polis era marcada pela igualdade de seus 

membros, a casa era atravessa pela dominação opressiva do chefe da família. Por mais 

estranho que possa parecer aos olhos contemporâneos, no ambiente pré-político que 

marcava o lar grego de então a violência era legitimada, pois assumia os contornos de um 

recurso para a manutenção da vida. 

No bios politikos, por outro lado, os meios para atingir os fins pretendidos 

resumiam-se à ação (praxis) e ao discurso (lexis). Muito antes do surgimento dos meios 

de comunicação de massa “o domínio público era um espaço de aparição em que as coisas 

ditas e feitas poderiam ser vistas e ouvidas pelos demais” (THOMPSON, 2010, p.14). 

Nesse sentido, não se pode associar o vocábulo “espaço” apenas à noção de área 

territorial. Habermas (2014) alerta que a vida pública passava-se na ágora, mas não estava 

vinculada a um local específico e sim ao agir comum e ao diálogo: práxis e lexis 

comandavam as decisões coletivamente tomadas. 

Somente na polis os gregos podiam ser inteiramente livres, posto que o conceito 

de liberdade não estava atrelado a uma ideia de justiça, mas à dispensa das atividades que 

remetiam às necessidades de sobrevivência. Portanto, nem o comando do lar e muito 

menos a obediência ao chefe da casa significavam emancipação. A única experiência de 

liberdade possível consistia na atuação política reservada a uma parcela diminuta da 

população. Para os gregos, apenas os que podiam intervir na esfera pública firmavam-se 

como indivíduos completos em relação às potencialidade da condição humana. 

Na Grécia antiga a vida doméstica existia em função do bios politikos. 

Consequentemente, constata-se que o âmbito privado estava a serviço do âmbito público. 

Durante a Idade Média na Europa são notáveis as transformações ocorridas nessas duas 

categorias: os efeitos de tais paradigmas explicam, em grande medida, tanto o que a 

Modernidade e a Contemporaneidade almejaram superar quanto o que consolidaram 

como referências próprias. Antes de observarmos tais mudanças, porém, é importante 
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resgatar a sociedade que, para o Ocidente, interpõe-se com destaque entre a Grécia 

clássica e os tempos medievais: a Roma antiga. 

No contexto romano de então, o domínio privado assumia o sentido de privação, 

semelhante à definição grega. Nessa esfera o sujeito não conseguia realizar toda a sua 

potencialidade humana e permanecia incompleto. Contudo, mais do que um espaço de 

limitações, o privado também se configurava como um refúgio para os indivíduos que 

buscavam afastar-se momentaneamente dos negócios da república.  

Observa-se, portanto, que na visão dos romanos da época a vida privada assumia 

ares de um ambiente de tranquilidade, algo que talvez os feudos tenham representado para 

os indivíduos aterrorizados com as invasões dos que chamavam de “bárbaros” durante a 

Idade Média. Também nos dias de hoje a vida privada parece ocupar os pensamentos dos 

sujeitos que se sentem ameaçados pelas forças coletivas ou descrentes quanto à sua 

influência na esfera pública. Antes de nos aproximarmos da atualidade, porém, vejamos 

como tais transformações se deram no período medieval. 

 

1.3. Condições de privacidade e de vida pública na Idade Média e no Renascimento 

Conforme previamente explicado, neste subcapítulo abandonaremos a 

Antiguidade na Grécia para avançarmos em direção à Idade Média na Europa. Em tal 

momento da história, o recolhimento dos indivíduos em feudos parece ter determinado o 

surgimento de novos parâmetros para as vidas privada e pública. Tais 

institucionalizações, entretanto, não permaneceriam intactas às revoluções culturais 

provocadas pela consolidação do mercantilismo e pela efervescência do Renascimento. 

Os períodos históricos sucedem-se de tal modo que, muitas vezes, os anos 

posteriores constituem a própria identidade através de contrastes em relação aos anos que 

os antecederam. As sociedades da Renascença alteraram drasticamente as percepções dos 

sujeitos, tanto no âmbito da política quanto no que se refere às normas de conduta. Cada 

época, contudo, deixa sua marca para os quadros sociais vindouros e reconhecer tais 

vestígios pode introduzir-nos à compreensão do que constitui as subjetividades em nosso 

próprio tempo. 

No que se refere aos costumes verifica-se que as fronteiras entre público e privado 

se flexibilizaram durante a Idade Média. O sociólogo alemão Norbert Elias (1990) registra 

que nesse período era comum que muitas pessoas passassem a noite no mesmo quarto, 

principalmente em meio as classes sociais de menor renda. As diferenças nos hábitos 

revela que os padrões de intimidade dependiam, em grande medida, da condição 
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financeira. Ainda hoje a limitação da privacidade atrelada à pouca disponibilidade de 

espaço parece persistir nas famílias mais pobres de muitos países.  

Na sociedade medieval como um todo a noção de privacidade parecia diferir 

substancialmente do que veio a tornar-se na contemporaneidade, quando o quarto de 

dormir converteu-se em uma das áreas mais privadas e íntimas da vida humana. Em 

ensaio sobre a presença feminina na literatura, a escritora inglesa Virginia Woolf (2014) 

defende que dispor de um quarto próprio no começo do século XX era um dos requisitos 

para conferir autonomia às mulheres. 

Ao que indica Elias (1990), a decadência dos parâmetros medievais era clara no 

século XVI. Então, elaboravam-se tratados sobre a necessidade de evitar defecar e urinar 

enquanto se conversava, assim como recomendava-se controlar as flatulências em 

público. Tais observações demonstram que determinadas funções corporais pareciam não 

ser contidas nos séculos imediatamente anteriores. Além disso, revelam transformações 

em curso na cultura: a própria necessidade de elaborar esses relatos revela como práticas 

consideradas extremamente íntimas na atualidade eram consideradas normais e não 

despertavam embaraço em formações sociais precedentes. 

De modo geral, muitas práticas já tinham se modificado intensamente no despertar 

da Renascença. Em relação a alguns aspectos, contudo, as mudanças tardariam a chegar. 

Dentre as retardatárias destacam-se as institucionalizações sobre os gêneros masculino e 

feminino. A pouca diferenciação entre vida pública e vida privada na Idade Média não 

significava que o cotidiano doméstico dispensasse regras próprias. Também na sociedade 

medieval a restrição aos domínios do lar cabia à mulher ao passo que o homem podia 

ocupar-se da ação militar, “esfera principal da vida masculina” (ELIAS, 1993, p. 77).  

O advento de novas ideias no Renascimento não parece ter transformado 

substancialmente tal aspecto. Briggs e Burke (2016) registram que no século XVI os 

perigos da leitura de ficção, principalmente para as mulheres, eram intensamente 

discutidos por escritores homens. As opiniões nessa ceara oscilavam enormemente: uns 

defendiam que elas deveriam manter-se analfabetas; outros acreditavam que apenas os 

romances deveriam ser evitados, devido ao potencial de provocar emoções. 

Independentemente da posição na controvérsia o que dava sinais de permanecer como 

unanimidade era a crença na inferioridade moral e intelectual8 do sexo feminino. 

                                                           
8 Virginia Woolf (2014) ressalta que apenas nos século XIX um número expressivo de mulheres escritoras 

conseguiu adentrar no historicamente masculino universo literário. O acesso, no entanto, estava 

condicionado à obtenção de uma renda que garanta o sustento e confira autonomia. No contexto das 
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Se, via de regra, o âmbito privado fortaleceu-se com a aproximação do fim da 

Idade Média, no que tange às relações jurídicas e políticas a esfera do público parece ter 

percorrido caminhos mais sinuosos. Arendt (1997) analisa que após a queda do Império 

Romano, a Igreja Católica funcionou como substituto para a cidadania outrora outorgada 

pelo governo imperial. Neste sentido, a supremacia da religião católica no cotidiano dos 

indivíduos medievais revelava uma ascensão do privado à clássica dimensão pública da 

vida. 

De maneira análoga, Habermas (2014) sugere que o domínio exercido pelo senhor 

feudal pode ser considerado um tipo de poder público, que tendo em vista a propriedade 

da terra no qual se exercia, estava irremediavelmente subordinado ao poder privado. Para 

o autor os dois conceitos fundiam-se em uma unidade indivisível. 

 

Em si mesmo o status do senhor feudal, em qualquer de seus níveis, é neutro 

em relação ais critérios “público” e “privado”; porém o possuidor deste status 

o representa publicamente: mostra-se, apresenta-se como a incorporação de um 

poder “mais elevado”, seja o que isso for. (Habermas, 2014, p. 102) 

  

A representação pública, portanto, era uma maneira de reafirmar o poder da 

autoridade diante de um público espectador. Com o desenvolvimento da economia 

nacional, o monopólio privado possuído por determinados indivíduos ou famílias cresceu 

a tal ponto que passou a ser controlado por um estrato social mais amplo e “se 

transformou, como órgão central do Estado, em monopólio público” (ELIAS, 1993, p. 

101). 

O mesmo pode ser dito sobre a máquina governamental. A princípio, a 

administração era comandada por reis e príncipes. Por conseguinte, em última instância, 

o poder dependia unicamente das inclinações do governante. A partir da consolidação do 

Estado, no entanto, a família real ter-se-ia convertido em um órgão entre muitos da 

burocracia política. Antes de transformar-se em acessório simbólico na 

contemporaneidade, todavia, corte e realeza ainda influenciariam em larga medida nas 

decisões políticas e comportamentais de diferentes partes da Europa. 

O historiador inglês Peter Burke (2009) demonstra que no século XVII, o rei da 

França – Luis XIV – consolidou-se como o eixo principal a partir do qual orbitavam não 

somente os membros da corte, como também a totalidade das ações do Estado. O dia a 

                                                           
primeiras décadas do século XXI, ainda seria impossível às mulheres criticar livros ou artes plásticas sem 

despertar acessos de raiva desproporcionalmente maiores aos gerados por críticas idênticas feitas por 

homens. Para a escritora essa reação relevaria o desconforto dos homens por ter suas posições de poder e 

crenças de superioridade masculina postas em xeque por representantes do sexo oposto. 
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dia do regente era tomado por rituais simbólicos que permitiam a glorificação9 da 

existência do rei. Tais solenidades incluíam também atividades cotidianas, como as 

refeições e o despertar do monarca. O acesso ou restrição conferidos aos súditos para tais 

cerimônias funcionavam como instrumento para hierarquizar as relações de poder na 

corte. 

Colbert, o então ministro do Estado, comandava patrocínios às artes e às ciências 

com intuito de que essas instituições reafirmassem a imagem do monarca. Em vez de 

reduzir a referida estrutura a um sistema de bajulações, Burke (2009) salienta que é 

provável que os franceses acreditassem verdadeiramente na imagem idealizada do rei. O 

conjunto das ações da corte, portanto, possivelmente respondia às necessidades 

psicológicas da coletividade ou, ao menos, incutia o público dessas. 

Durante a Renascimento, o indivíduo passou a olhar ao redor para descobrir os 

padrões de boas maneiras que precisava adotar. A princípio, tal comportamento era 

exercido com a finalidade de tornar-se cortês. Anunciava-se, então, “uma nova relação 

entre um homem e outro, uma nova forma de integração” (ELIAS, 1990, p.90). Muito 

mais do que na Idade Média, as pessoas começaram a moldar-se a partir de um conjunto 

complexo de regras oriundo da corte. 

Na França, uma vida cortesã “formal e ordeira, altamente disciplinada e cada vez 

mais cerimoniosa” (SENNETT, 2014. p. 96) perduraria até o ano de 1715. Mas como 

todo apogeu, o auge dessa esfera pública representativa foi seguido por seu declínio. Os 

ares de novos tempos sopravam na Europa: a Modernidade aproximava-se com seu 

reportório de mudanças e de promessas. O próximo subcapítulo procura observar esse 

outro momento da história. 

 

1.4. Esfera pública e os parâmetros de privacidade nos séculos XVIII e XIX 

Acompanhamos previamente como, nos tempos medievais, a Igreja Católica, os 

senhores feudais e a realeza embaralharam as dimensões pública e privada ao ocuparem 

espaços tradicionalmente relacionados à esfera coletiva com demandas e interesses 

particulares. Tal cenário, porém, não permaneceria intacto ao decorrer do tempo: se, 

durante o Renascimento e a Idade Moderna, forças sociais emergentes e a transmutação 

                                                           
9 As zombarias na internet a um vídeo da coroa espanhola que buscou mostrar a intimidade do atual rei da 

Espanha parece refletir a mudança de postura da sociedade frente a figura da realeza. Reações disponíveis 

em: https://oglobo.globo.com/mundo/video-sobre-intimidade-familiar-do-rei-da-espanha-ganha-memes-

22345889 Acessado em 6 de fevereiro, às 16h20. 

https://oglobo.globo.com/mundo/video-sobre-intimidade-familiar-do-rei-da-espanha-ganha-memes-22345889
https://oglobo.globo.com/mundo/video-sobre-intimidade-familiar-do-rei-da-espanha-ganha-memes-22345889
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da cultura começaram a pintá-lo com outros tons, o advento da Idade Contemporânea 

reaproveitaria as antigas telas para criar composições inteiramente novas. 

A fim de compreender como isso se deu faz-se necessário regressar aos pilares 

que sustentavam o antigo regime. No âmbito religioso, esclarece Habermas (2014), a 

Reforma iniciada por Lutero influiu para que a religião passasse, gradualmente, a 

constituir um assunto de foro privado. Já o desenvolvimento da burocracia, da jurisdição 

e das juntas militares foi responsável por consolidar as instituições públicas 

representativas do Estado, que cada vez mais apartava-se da corte. Contrapunham-se a 

esse poder estatal as recém-surgidas corporações urbanas, nascidas das corporações de 

ofício rurais. Tais coletivos formaram uma embrionária sociedade civil, ou seja, “um 

espaço genuíno da autonomia privada” (HABERMAS, 2014, p. 111). 

 A emergência de um corpo social que se opunha à autoridade diretiva apareceu 

de modo robusto ao longo de todo o século XVIII. Habermas (2014) localiza nesse 

momento a era de ouro da esfera pública burguesa, âmbito no qual um público de pessoas 

privadas reunia-se para debater, com base na racionalidade do melhor argumento, 

questões gerais relativas à vida privada, à administração pública e às atividades da 

sociedade civil. Nesse contexto, um traço fundamental da esfera pública era manter-se 

fora da influência dos poderes político e econômico, algo impensável no período 

medieval. 

O sociólogo atribui peso à ação da imprensa no século XVIII para o fortalecimento 

do debate entre os indivíduos. Os jornais não apenas registravam o cotidiano como, ao 

disseminar informações, estimular conversas e facilitar transações comerciais também 

passaram a influenciar nos acontecimentos do dia a dia. Nos salões e cafés das grandes 

cidades de França, Inglaterra e Alemanha surgiram os primeiros protótipos desta esfera 

pública burguesa: a princípio, conversava-se sobre cultura e literatura, mas, com o tempo, 

o leque de temas ampliou-se e adquiriu contornos mais políticos. Em tal meio se 

construía, em grande medida, a opinião pública que posteriormente tomaria as ruas para 

ocupar os corações e as mentes dos indivíduos. 

Embora os membros dos grupos estivessem insuflados por um espírito de justiça 

e defendessem a paridade entre os participantes das reuniões, tal perspectiva não pode 

ofuscar os olhos contemporâneos para o caráter restrito de sua constituição. Para adentrar 

na referida esfera pública era imperativo ser homem, burguês e letrado; o que parece 

aproximá-la da democracia fundada na Grécia clássica. Na realidade do século XVIII, o 

primeiro requisito eliminava cerca de metade da população e as duas últimas condições 
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excluíam os indivíduos das camadas mais pobres. Embora seja um entusiasta do 

movimento, Habermas (2014) reconhece que uma esfera pública que exclui determinados 

grupos “não é apenas incompleta, como nem sequer é uma esfera pública” (HABERMAS, 

2014, p. 232). 

A vida pública na qual a referida esfera se desenvolveu, lembra-nos Sennett 

(2014), não se iniciou no século XVIII, mas nesse período desenvolveu-se de maneira 

peculiar, centralizada ao redor de uma aristocracia em notório declínio e de uma burguesia 

em plena ascensão. Conforme “as cidades cresciam e desenvolviam-se redes de 

sociabilidade independentes do controle real direto, aumentaram os locais onde estranhos 

podiam encontrar-se regularmente” (SENNET, 2014, p.78). Então, o imaginário coletivo 

considerava que se comportar de modo emocionalmente satisfatório com desconhecidos 

enquanto se permanecia à parte deles era um meio através do qual o animal humano se 

transfigurava em ser social. 

As sociabilidades dos cafés nos centros urbanos em pleno crescimento 

desenrolavam-se sem demandar que os presentes revelassem sua biografia ou seus 

sentimentos íntimos. Tamanha impessoalidade não tardou a rarear. Tanto para Elias 

(1993) quanto para Sennett (2014), o processo civilizatório do século XIX impulsionou 

uma intensa revolução de costumes. Se no século anterior as pessoas tinham a expectativa 

de abordar outros cidadãos ou de serem abordadas nas ruas, a partir desse período o 

silêncio passaria a preservar a privacidade e os transeuntes zelariam pelo direito de não 

sofrer a interpelação de desconhecidos. 

Consolidavam-se, então, novos modelos de conduta para o sujeito nos âmbitos 

público e privado, que se distanciavam dos parâmetros vigentes no século antecedente, 

quando não somente o público significava uma vida que se passa fora do contato com a 

família e com os amigos íntimos, como incluía também um campo da vida coletiva “em 

que grupos sociais complexos e díspares teriam que entrar em contato inelutavelmente” 

(SENNETT, 2014, p.35). Ainda que essa perspectiva do encontro com o diferente faça-

se presente, em algum grau, no senso comum que circula pela sociedade contemporânea, 

a partir do século XIX, a ênfase adquirida pelo domínio privado no cotidiano dos sujeitos 

eclipsou o domínio público da vida coletiva. 

Para explicar esse cenário precisamos resgatar o período de ascensão da burguesia, 

no qual a família se firmou como o modelo ideal dos vínculos sociais. Em decorrência, 

as relações marcadas por tratamentos impessoais adquiriram ares de inferioridade frente 

aos laços mais estreitos. Como consequência dessas novas institucionalizações, 
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gradualmente, a vontade de moldar a esfera pública desgastou-se para dar lugar à 

perspectiva de que é necessário proteger-se do domínio público. Conseguinte ao crescente 

recolhimento e apatia em relação ao diferente, a família constituiu-se como um dos 

escudos com os quais o indivíduo se defende das ameaças do mundo. 

Em um contexto social mais amplo, verifica-se que as relações entre indivíduos 

dessemelhantes perderam espaço, tanto no sentido figurado quanto no literal. A 

urbanização avolumava-se cada vez mais e nos novos projetos arquitetônicos a cidade foi 

repartida em bairros para funções e classes sociais específicas. As praças públicas 

deixaram de funcionar como local de reunião. Em vez disso, constituíram-se em grandes 

monumentos que se estruturavam de modo hostil à permanência dos sujeitos. 

Os modos de se locomover pela cidade também passavam por notórias 

transformações.  De acordo com Sennett (2003), a profusão de estradas que recortavam 

os espaços urbanos favorecia o deslocamento rápido, mas prejudicava o trato social: nos 

automóveis os indivíduos permaneciam concentrados em si mesmos; já nos transportes 

coletivos se viajava junto aos outros, porém as pessoas raramente se dedicavam ao contato 

com estranhos. A privacidade solidificava-se como um direito do indivíduo e outras 

formas de convívio, que persistiram por mais tempo nas áreas rurais, soavam antiquadas 

aos cidadãos dos grandes centros. Nunca as aglomerações nas cidades alcançara tamanha 

proporção, mesmo assim o contato entre os sujeitos parecia retroagir. 

Sennett (2014) argumenta que as revoluções e as transformações dos séculos 

pregressos fragmentaram as antigas certezas conferidas pela Igreja e pela estratificação 

social. A secularidade despontava vigorosamente e incorporava novos sentidos a matérias 

nunca antes questionadas. O mundo não podia mais ser explicado por grandes sistemas: 

por conseguinte, as coisas passaram a ter significado em si mesmas. No que tange à vida 

pública, as consequências desse pensamento logo começaram a se manifestar. 

A produção em massa de variados tipos de peças de roupa, por exemplo, teria 

levado os sujeitos a revestir as indumentárias com dimensões psicológicas: a escolha de 

um estilo específico ante inúmeras opções passou a ser encarada como sinal de um 

aspecto íntimo da personalidade de quem o adotara. Em sintonia a esse movimento, não 

parecia razoável que as aparições públicas fossem descartadas. Mesmo que se dessem de 

forma mistificadora, poderiam revelar traços do indivíduo ocultos atrás das máscaras que 

usava diante da plateia. Durante o Antigo Regime, a experiência pública associava-se à 

ordem social; já no século XIX, “a experiência pública acabou sendo ligada à formação 

da personalidade” (SENNETT, 2014, p. 44). 
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Quando tudo passou a ser interpretado como significativo por si mesmo e a 

representação pessoal converteu-se em algo valioso a ser observado, as pessoas 

começaram a buscar as diferenças nas impressões que causavam. Posto que se acreditava 

que o exterior do sujeito refletia as intimidades do ser, mudanças na aparência pretendiam 

representar genuínas variações nas subjetividades. Dessa forma parecem ter se 

estabelecido as condições para que a autenticidade emergisse como um imperativo na 

cultura contemporânea. Veremos a seguir que a comunicação de massa exerceu um papel 

fundamental para o estímulo desse processo. 

 

1.5.  A esfera pública no século XX  

Historiadores parecem concordar que a Revolução Industrial eclodiu no século 

XVIII e continuou a expandir-se e a amplificar seus efeitos adentro dos séculos XIX e 

XX. O modo de vida das populações de então foi profundamente afetado pelas 

transformações avassaladoras advindas do uso das novas tecnologias. Nos séculos XX e 

XXI, as adequações dos costumes sociais ao desenvolvimento da ciência parece ter-se 

tornado uma regra natural para grandes porções do Ocidente. 

Assim, uma brasileira centenária que tenha nascido em 1915 possivelmente 

testemunhou a era de ouro do rádio, a difusão do telefone, a popularização da tevê, o 

alastramento de aparelhos celulares e a consolidação da internet. É ingênuo atribuir ao 

desenvolvimento tecnológico a responsabilidade exclusiva pela constituição de novas 

subjetividades no século XX. Contudo, parece razoável supor que essas invenções tenham 

marcado o cotidiano daqueles que convivem com esses dispositivos. 

Tal qual Sennett (2014), Habermas (2014) observa que a natureza da vida pública 

foi drasticamente alterada do século XVIII ao XIX, e ainda mais fortemente no século 

XX. Os autores convergem em apontar que a esfera pública burguesa foi esvaziada de seu 

originário caráter coletivo, o que resulta no que o primeiro define como “declínio do 

homem público” e o segundo chama de “refeudalização da esfera pública”. No cenário 

de exaltação da vida privada descrito por ambos, as formas de sociabilidade e de 

participação política na contemporaneidade seriam orientadas, em grande medida, sob a 

égide dos interesses particulares e das relações de intimidade.  

No que se refere aos líderes políticos, Sennett (2014) assinala que persiste no 

senso comum a tendência a focalizar mais em traços da personalidade do que nas 

atividades realizadas por esses no domínio público. A predisposição a tratar das 

complexidades sociais em termos psicológicos criaria distorções no campo político, posto 
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que questões sobre etnia, classe e religião seriam relegadas ao segundo plano. A 

intimidade cristalizou-se como o aspecto supremo de interesse dos indivíduos.  

Em decorrência, se considerarmos como vivência civilizada aquela “na qual as 

pessoas sentem-se à vontade diante de uma diversidade de experiências” (SENNETT, 

2014, p.487), o Ocidente tornou-se, neste sentido, menos civilizado. O autor questiona 

ainda se subjetividades fundamentadas na expectativa do conforto, da confiança e do afeto 

poderiam ser suficientemente combativas para movimentar-se em um mundo povoado 

por injustiças. 

Na esteira da obsessão com a intimidade, parece estar a demanda por 

personalidades impressionantes. Isso levaria os cidadãos a apoiar personagens políticas 

que ofereçam sentimentos e intenções mais do que propriamente atos efetivos e planos 

executáveis. Visto que tais indivíduos se destacam por sua personalidade vigorosa, 

Sennett (2014) defende que as pessoas perderam a fé em si mesmas como sujeitos capazes 

de julgar esses representantes. A passividade também seria estimulada pela cobertura 

midiática, pois enquanto as massas acompanham as trivialidades do cotidiano das figuras 

públicas, perderiam de vista os fatos que precisam ser discutidos coletivamente. 

Neste ponto é importante elaborarmos algumas considerações. As críticas acima 

constituem um diagnóstico valioso, mas que nos parece demasiadamente reducionista. De 

modo geral, nas últimas décadas as pesquisas desenvolvidas no campo da Comunicação 

têm se afastado do paradigma que retrata a audiência como mera espectadora de eventos 

midiáticos. Na nova perspectiva sobre a recepção o público figura como responsável não 

somente por aceitar ou rejeitar a produção da mídia, como também por subverter as 

mensagens recebidas e elaborar interpretações inéditas. Os sentidos advindos do processo 

em questão formariam novas mensagens que tornariam o ciclo da comunicação muito 

mais circular do que o sistema puramente linear concebido pelo estudos iniciais da área. 

Outro pensador que parece conceber a comunicação social de forma um tanto 

quanto restrita é o sociólogo Habermas (2014). Outrora entusiasmado com a vida pública 

do século XVIII, ele não esconde o seu pessimismo a respeito das transformações da 

sociedade nos séculos subsequentes. Segundo o estudioso, apesar do surgimento 

promissor, a esfera pública burguesa teria sido refeudalizada pelo Estado – a exemplo da 

convergência das discussões públicas em torno da nobreza na Idade Média – e pelos 

compromissos com os interesses privados da burguesia. Por conseguinte, a coesão pública 

rompeu-se e tanto o potencial de debate crítico quanto o sustentáculo coletivo que 

estiveram no cerne dessa esfera pública teriam se deteriorado. Busquemos entender tal 
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processo a partir das transformações da mídia, perspectiva primordial para esta 

dissertação. 

Apontamos anteriormente o jornalismo impresso teve parte dos créditos pelo 

desenvolvimento de uma esfera pública vigorosa. O enaltecimento das potencialidades 

midiáticas, no entanto, ter-se-ia arrefecido com a progressiva industrialização da mídia e 

o uso dessa para fins particulares. No caminho oposto a muitos autores que enxergam o 

jornalismo como um vetor de manipulação por si só, Habermas (2014) enfatiza a condição 

da imprensa como instituição que “se torna manipulável à medida que se comercializa” 

(HABERMAS, 2014, p. 402). Ele explica que, com a introdução da publicidade, os 

jornais tornaram-se porta de entrada para interesses do Estado e de empresários e aponta 

esses como os manipuladores por excelência. 

Ainda que reconheça que a comunicação de massa não é a única responsável pelo 

quadro que descreve, o pesquisador é particularmente severo acerca de meios de 

comunicação eletrônicos. Segundo ele, rádio e tevê estruturam-se com fins 

predominantemente mercadológicos e, no que tange a política, se configuram como 

portadores de refinada propaganda produzida pelo marketing eleitoral.  

Além disso, tais meios não seriam capazes de manter um caráter dialógico 

equilibrado. Nesse sentido, diante de um público inerte e passivo, a mídia despejaria 

informações elaboradas para ocupar o espaço de uma esfera pública inexistente através 

de uma esfera pública fabricada. Podemos acrescentar, todavia, que a história do rádio e 

da tevê parece indicar que, ocasionalmente, essas mídias enfrentaram críticas, 

responsáveis por reajustar os direcionamentos editorial e mercadológico que as 

conduzem. Em tempos mais recentes, a internet, por exemplo, mostra-se como um espaço 

proveitoso para o surgimento de movimentos de resistência à grande mídia. 

Barbero (2003) dá prosseguimento às reflexões acerca da desintegração do 

público e sugere que o vazio da vida pública teria sido ocupado pela cultura de massa: 

lugar onde as diferenças sociais seriam encobertas e negadas. Consequentemente, as 

notícias produzidas por empresas de comunicação também seriam responsáveis por 

atenuar as diferenças e as contradições de classes. O autor complementa que a 

transformação do jornalismo em produto viabilizou que as notícias adquirissem o direito 

de adentrar em qualquer esfera da sociedade. 

Atrevemo-nos a interpretar esse último ponto sob óticas distintas. Em uma 

primeira leitura, o livre acesso conquistado pelo jornalismo pode referir-se aos distintos 

âmbitos da vida do consumidor e ao vasto espectro das instituições nas quais as 
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mercadorias circulam em uma sociedade orientada pelo modo de produção capitalista. Já 

em uma leitura mais aprofundada, podemos cogitar que se  o domínio social é ratificado 

como espaço para a difusão de produtos - como parece ser o caso da contemporaneidade 

- é presumível que fosse apenas questão de tempo até que a vida íntima e a personalidade 

adquirissem ares de mercadoria. No próximo subcapítulo verificaremos como isso se deu 

por intermédio da cultura de celebridade. 

 

1.6. Performance da vida privada: a extimidade de famosos e anônimos na era das mídias 

digitais 

Afiliado a uma linha de pensamento mais positiva que as de Sennett (2014) e de 

Habermas (2014), Thompson (2010) argumenta que no século XX experimentamos não 

uma refeudalização da esfera pública, mas o surgimento de uma nova categoria dessa, 

determinada pela publicidade mediada. Nesse cenário, o campo de visão deixou de ser 

limitado pelas “referencias espaço-temporais do aqui e agora, mas, ao invés disso, é 

moldado pelas características particulares das mídias comunicacionais” (THOMPSON, 

2010, p.21). Tal ordenamento teria originado uma intimidade não recíproca e à distância, 

que “deixa os indivíduos com a liberdade de definir os termos do engajamento e de 

intimidade que desejam ter com os outros” (2012, p. 191). 

Essa relação consistiria em uma marca do nosso tempo e poderia configurar-se 

como a principal força organizadora da vida social e do self dos sujeitos. A busca por 

vínculos de intimidade ditaria até mesmo a conduta dos indivíduos em relação a figuras 

com as quais dificilmente a maioria da população chega a manter contatos face a face, 

como as celebridades. Por tal ângulo, a mídia estabelecer-se-ia como mecanismo 

intermediário entre o alvo da adoração e o público disposto a desenvolver um elo afetivo 

à distância. 

A mediação feita por veículos midiáticos pode ser atestada pela profusão de 

tabloides, revistas, sites de fofoca e programas televisivos e radiofônicos centrados no 

universo das celebridades. Por um lado, os personagens sob os holofotes dão sinais de 

incômodo com a fixação em sua vida privada e com a perda de liberdade para transitar 

ou realizar atividades cotidianas10. Por outro, a exploração da intimidade cumpre a função 

                                                           
10  A matéria do portal Terra intitulada “Caetano Veloso estaciona carro no Leblon nesta quinta-feira” é um 

exemplo de documentação de atividade ordinária de uma celebridade. O relato tornou-se alvo de zombarias 

na internet e a cada ano completo da notícia os internautas comemoram o aniversário do “evento” nas redes 

sociais digitais.  Disponível em: https://www.terra.com.br/diversao/gente/caetano-estaciona-carro-no-

https://www.terra.com.br/diversao/gente/caetano-estaciona-carro-no-leblon-nesta-quinta-feira,41d3399ae915a310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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de atrair a atenção para o trabalho que realizam, além de manter determinados nomes em 

voga na sociedade. 

Sobre esse último ponto pode-se destacar, inclusive, que existem indivíduos cujo 

sucesso deve-se fundamentalmente à divulgação de sua própria vida. Os Kardashians, por 

exemplo, são uma rica família americana que conquistou definitivamente a mídia após o 

lançamento de um reality show no qual documentam conflitos e banalidades de seu dia a 

dia para milhões de telespectadores ao redor do mundo. A partir do programa, os membros 

do clã criaram laços com outras celebridades do entretenimento e lançaram-se em uma 

série de empreendimentos mercadológicos. Apesar dos outros vínculos, o produto que os 

catapultou à fama e que está acoplado a todos os seus intentos parece ser a própria imagem 

da vida da família. 

Veremos logo adiante que a internet é uma poderosa fomentadora de narrativas do 

eu, entretanto não devemos lhe dar os créditos exclusivos pela construção de si como um 

personagem. Há séculos as pessoas utilizam os diários íntimos como modo de representar 

o cotidiano, as paixões e as angústias do ser. É curioso como apesar de serem 

majoritariamente escritos para servir de registro voltado exclusivamente para o autor, tal 

material seja lançado por editoras com fins comerciais quando se trata, por exemplo, do 

diário de escritores. 

A título de exemplo apontamos que, autorizada pela família, a editora Companhia 

das Letras acaba de lançar11 páginas do diário de Carlos Drummond de Andrade que o 

próprio poeta tinha optado por não tornar públicas. É possível levantar uma série de 

discussões a partir do caso. O direito legal à obra por parte da família possivelmente 

implica em conflitos éticos acerca das garantias de intimidade. Quem é dono de sua 

própria intimidade em vida? E após a morte? Além disso, fãs costumam buscar em tais 

textos pistas sobre a obra e vislumbres acerca da personalidade que admiram. Todavia, 

parecem esquecer que a criação não precisa estar atrelada a trajetória pessoal de quem a 

criou. Tampouco aparentam levar em conta que a escrita de um diário consiste em um 

exercício de auto ficção que não corresponde ao real, assim como o processo de 

                                                           
leblon-nesta-quinta-feira,41d3399ae915a310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html Acessado em 3 de 

maio de 2017, às 11h20.  

Link que reúne reações ao relato: http://f5.folha.uol.com.br/voceviu/2016/03/10000856-ha-5-anos-

caetano-estacionou-o-carro-no-leblon-veja-memes-sobre-a-data.shtml Acessado em 3 de maio de 2017, às 

11h25 
11 Informações disponíveis em: http://cultura.estadao.com.br/blogs/babel/diarios-de-carlos-drummond-de-

andrade-serao-publicados-30-anos-depois-da-morte-do-poeta/ Acessado em 12 de dezembro de 2017, às 

12h. 

https://www.terra.com.br/diversao/gente/caetano-estaciona-carro-no-leblon-nesta-quinta-feira,41d3399ae915a310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://f5.folha.uol.com.br/voceviu/2016/03/10000856-ha-5-anos-caetano-estacionou-o-carro-no-leblon-veja-memes-sobre-a-data.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/voceviu/2016/03/10000856-ha-5-anos-caetano-estacionou-o-carro-no-leblon-veja-memes-sobre-a-data.shtml
http://cultura.estadao.com.br/blogs/babel/diarios-de-carlos-drummond-de-andrade-serao-publicados-30-anos-depois-da-morte-do-poeta/
http://cultura.estadao.com.br/blogs/babel/diarios-de-carlos-drummond-de-andrade-serao-publicados-30-anos-depois-da-morte-do-poeta/
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editoração desse em livro deve afastar ainda mais os relatos de seu caráter original. 

No século XXI não é somente a vida privada dos famosos que povoa a esfera 

pública, mas também as particularidades dos indivíduos anônimos, que a partir da internet 

encaminham-se para preencher cada vez mais o imaginário coletivo. Embora, a princípio, 

tenham visibilidade mais restrita do que na mídia tradicional, atualmente qualquer usuário 

de uma rede social online pode, com facilidade, expor a sua intimidade a outros 

indivíduos. No cotidiano capitaneado por Instragram, Facebook, Twitter, Snapchat e 

outras plataformas, mesmo as discussões de interesse público parecem ganhar contornos 

particularizados e compor a imagem do indivíduo por trás do perfil de determinada rede 

social. 

 

Tudo aquilo que antes concernia à pudica intimidade pessoal tem se “evadido” 

do antigo espaço privado, transbordando seus limites, para invadir aquela 

esfera que antes se considerava pública. O que se busca nessa exposição 

voluntária que anseia alcançar as telas globais é se mostrar, justamente: 

constituir-se como um personagem visível. Por sua vez, essa nova legião de 

exibicionistas satisfaz outra vontade geral do público contemporâneo: o desejo 

de espionar e consumir vidas alheias. (SIBILIA, 2010, p. 53) 
 

Nesse sentido, a distinção de público e privado baseada na ideia de visibilidade 

parece inadequada quando notamos que ações tradicionalmente resguardadas da vista de 

outrem são voluntariamente expostas. Como exemplo, podemos indicar que, entre 

zombarias e registros com ar de seriedade, o Instagram contabiliza mais de 77.000 

postagens com a hashtag #aftersex. A foto de um casal feita após ato sexual parece ser 

uma modalidade das nova tendência de autoexposição. Esses comportamentos na web nos 

permitem supor que estejamos vivenciando um período de transição, no qual novos 

parâmetros sobre os domínios público e privado se esboçam no tempo presente. 

São notórios, entretanto, os comentários acerca da preponderância de registros de 

felicidade nas redes sociais frente aos relatos de momentos menos espetaculares. Também 

são facilmente localizáveis as publicações que trazem sinais de terem sido montadas ou 

altamente produzidas. Sibilia (2016) traduz estes esforços com a expressão “performance 

de personalidade”. O resultado de tais encenações, possivelmente, diz mais sobre a 

intenção acerca de como o indivíduo gostaria de retratar-se subjacente ao post do que 

sobre o conteúdo da publicação em si. Embora seja forçoso reconhecer que a intimidade 

que ocupa as redes sociais, muitas vezes, é menos espontânea do que aparenta, não se 

pode negar que as fronteiras entre vida pública e vida privada tenham adquirido fluidez. 

Se levarmos em conta que, há poucas anos, momentos da privacidade de anônimos 

dificilmente ultrapassavam o círculo de amigos e de familiares isso se torna ainda mais 



42 
 

evidente. 

Neste ponto parece razoável questionar se uma vida privada tão externalizada 

deve continuar sendo chamada dessa maneira. Sibilia (2016) adota o termo extimidade a 

fim de caracterizar a intimidade que se esvai do âmbito privado ou que foi produzida 

como uma performance. Assim, os relatos de extimidade não constituiriam uma expressão 

da vida pública, nem mesmo uma visão sobre a privacidade: formariam, portanto, um 

híbrido impossível de ser rigidamente classificado em tais categorias, mas que nelas 

transitaria sem pertencer exclusivamente a uma dessas. 

A repercussão nas redes sociais online à matéria “Marcela Temer: bela, recatada 

e do lar”, da Veja, ofereceu fartos exemplos de extimidade, Pretendemos nos debruçar 

sobre esses mais adiante. Por ora, cabe comentar que na ocasião uma onda de postagens 

nas plataformas de Facebook, Twitter e Instagram tomou as redes sociais. Sob alcunha 

idêntica à do título, as manifestações, majoritariamente em tom crítico ou irônico, 

apresentavam fotos dos usuários que não se enquadravam ao modelo de mulher que os 

internautas perceberam nas entrelinhas da reportagem. O ideal da esposa pura, à sombra 

do marido e limitada aos domínios do lar, que aparentemente se sobressai na notícia, 

quase não encontrou eco nos territórios da internet. De modo geral, foram comuns as 

imagens de mulheres em bares, pistas de dança, com trajes mal vistos pela moral 

conservadora ou praticando atividades tradicionalmente reservada aos homens. 

Quando nos voltamos para as redes sociais online, é possível perceber a influência 

de acionistas e desenvolvedores nas plataformas, principalmente no que tange à sua forma 

e estrutura.  Em relação ao conteúdo, porém, os internautas aparentam manter-se como 

os grandes organizadores do material que circula em tais espaços. É verdade que os 

desenvolvedores frequentemente tentam influir no conteúdo exibido, seja por meio de 

sugestões aos usuários, restrições à visibilidade ou lançamentos de novos recursos 

tecnológicos. 

Comparada às mídias de massa tradicionais, no entanto, a função de mediação dos 

proprietários parece mostrar-se de forma eclipsada e as possibilidades dos indivíduos 

conversarem diretamente uns com os outros é potencialmente maior. Ainda que as 

circunstâncias oferecidas pela internet não se configurem como uma esfera pública nos 

moldes idealizados por Habermas (2014), pode-se detectar avanços sobre as 

potencialidades de discussão coletiva. Evitamos, porém, adotar uma postura 

excessivamente otimista, posto que há limitações que precisam ser levadas em 

consideração, tais como a comercialização crescente dos espaços digitais, a organização 
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do conteúdo através de algoritmos elaborados pelos desenvolvedores e o crescimento de 

perfis falsos e de mecanismos robotizados que influem12 nos debates travados nas redes 

digitais. 

Assim como faz a matéria da Veja, a reação a essa se constitui em grande parte 

por intermédio do discurso da intimidade, que parece figurar como um alicerce para a 

subjetividade contemporânea. Não conseguiremos, portanto, ser demasiadamente 

otimistas com a internet se considerarmos que, segundo Sennett (2014), o medo da 

impessoalidade pode nos tornar intolerantes com tudo que seja distante de nós ou de nossa 

personalidade. Deste modo, abandonaríamos não somente as máscaras necessárias ao 

trato social, como também o próprio fundamento de civilidade nas relações humanas. 

Consequentemente, o regime da intimidade impossibilitaria qualquer tentativa de 

convívio com a pluralidade dos indivíduos. 

Outro ponto urge ser levado em conta: as empresas de variadas áreas do mercado 

posicionam-se cada vez mais como forças dispostas a colocar-se em evidência e a lucrar 

nos territórios da internet. Na busca por dados que aumentem as chances de compra dos 

seus produtos as organizações empenham-se em capturar informações a partir do histórico 

de navegação online e dos registros das redes sociais digitais. Essas últimas, por sua vez, 

negociam a venda de dados dos usuários e oferecem espaços na sua interface aos 

interessados em exibir conteúdo publicitário.  

À vista disso, nota-se que a intimidade compartilhada por internautas tornou-se 

produto a ser comercializado. O direito à privacidade parece igualmente limitado quando 

se considera que as revelações, amplamente divulgadas pela mídia, de Edward Snowden: 

o ex-funcionário da National Secutiry Agency (NSA), dos Estados Unidos da América 

(EUA), demonstrou que o governo americano tem espionado registros sigilosos dos 

próprios cidadãos e de líderes políticos de todo o mundo à guisa de seus interesses e sem 

considerar as restrições impostas pelas leis. 

Neste subcapítulo não procuramos ser os arautos de uma revolução dos costumes 

relativos à vida privada. Em vez disso, buscou-se reunir argumentos e ilustrações que 

pudessem indicar novos padrões dos domínios público e privado que parecem conviver, 

no tempo presente, com os paradigmas antigos acerca dessas dimensões da vida. 

Tampouco pretendemos realizar um exercício divinatório que nos assegure como tais 

                                                           
12 Notícia sobre como robôs e “trolls” são usados por governos para influenciar na política das redes, 

disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/22/tecnologia/1511352685_648584.html Acessado 

em 12 de dezembro de 2017, às 12h20. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/22/tecnologia/1511352685_648584.html
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modelos irão se acomodar no futuro. Almejamos, pois, compor breves diagnósticos para 

a atualidade e sugerir tendências que talvez possam tomar forma nos dias que ainda virão. 

Até o momento acreditamos que conseguimos concretizar essa tarefa, mesmo que 

sem grandes aprofundamentos, via reflexões sobre o desenvolvimento histórico da 

intimidade e da esfera pública. Antes de partimos para a próxima etapa da pesquisa, 

entretanto, é preciso abandonar momentaneamente o grande panorama do Ocidente e 

ingressar em um cenário menor. Apesar da escala reduzida, o quadro não deve se 

apresentar de maneira menos complexa. Voltemo-nos para as condições de público e 

privado na realidade brasileira. 

 

1.7. O homem cordial: a busca pela intimidade como identidade nacional do brasileiro  

A formação dos Estados Modernos, em muitos casos,  deu-se através de guerras, 

acordos políticos e interesses econômicos que pouco tinham a ver com a busca por um 

ideal claro de nação. Efetivadas as negociações, forjavam-se, posteriormente, identidades 

nacionais a partir de fragmentos de culturas locais e de tradições populares. Às 

observações de que tal conjunto não forma um todo coerente, costuma-se contrapor com 

o argumento de que é justamente o agregação de idiossincrasias que constitui a riqueza 

desse ideário coletivo. 

Apesar da força de tais mitos fundadores13 no imaginário social de uma nação, o 

desenrolar do fio do tempo parece exigir que as identidades nacionais alarguem e renovem 

continuamente os seus limites a fim de que continuem a ser coerentes para um povo. Os 

intelectuais parecem ser figuras de destaque no que tange aos processos de criação e de 

renovação da identidade nacional, seja porque são capazes de apontar nuances que se 

harmonizam com os ideais já existentes ou porque identificam perspectivas inéditas, que 

reverberam entre as camadas do corpo social e orientam os contornos gerais dos debates 

da esfera pública. 

É imperioso reconhecer que o desenvolvimento de uma identidade nacional parece 

ter sido historicamente exercido por elites econômicas e culturais. Portanto, apenas 

determinados extratos da sociedade têm a possibilidade de atuar ativamente nessa 

formação, ao passo que a parte mais numerosa da população, infelizmente, costuma ser 

                                                           
13 Para Marilena Chauí (2000), os mitos fundadores brasileiros são resumidos por concepções religiosas: 

primeiramente destaca-se a visão da terra e da natureza como um paraíso, isto é, obra de Deus; 

posteriormente justifica-se a subordinação de negros e índios através da “palavra de Deus”, ou seja, tal 

ordem social seria um delineamento natural da história do país previsto pela força divina; por fim justifica-

se um Estado forte através da “vontade de Deus”. 
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excluída de tais processos e participa somente de forma periférica ou após o 

estabelecimento dos parâmetros gerais sobre os quais as elites pretendem tratar.   

Feita essa observação, acrescentamos que a teoria de Buarque de Holanda (1995) 

sobre o homem cordial parece ter tomado o caminho para ingressar na constituição 

recente do que se entende por essência do brasileiro. Tal essência, no entanto, não pode 

ser entendida como algo natural e inerente à população, pois o próprio autor ressalta que 

o aspecto sociocultural é reflexo de construções históricas. Embora de modo levemente 

diferente do que consta na obra do estudioso, o conceito do homem cordial ganhou vida 

própria e aparece com regularidade em discussões cotidianas sobre o caráter do povo 

brasileiro. Repetem-se nestas conversações antigos chavões – por vezes em tom 

apologético – sobre uma identidade quase sempre afetuosa, tolerante com as diferenças, 

receptiva com os estrangeiros e excessivamente condescendente com a forma deformada 

pelas quais as coisas se desenvolveriam na sociedade brasileira. 

O quadro ilustrado pelo pesquisador é delineado com traços similares, mas os tons 

que o recobrem variam em grande medida. Assim como reza a fala popular, a cordialidade 

representaria “a lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade” (BUARQUE DE 

HOLANDA, 1995, p. 146). Convém notar que a sociabilidade calorosa não equivaleria à 

fria civilidade prezada por Sennett (2014), mas constituiria “expressões legítimas de um 

fundo emocional rico e transbordante” (BUARQUE DE HOLANDA, 1995, p.147). 

A teoria14 de Buarque de Holanda (1992) sugere que o brasileiro herdou certa 

cultura de personalidade dos colonizadores portugueses, que nestas terras tropicais teria 

encontrado um solo propício para sedimentar-se e gerar frutos exuberantes. A referida 

herança se visibilizaria na crença da ação pessoal dos indivíduos, que os incutiria de certo 

espírito de aventura e de transgressão, mas que frustraria as tentativas de associação entre 

os homens. Consequentemente, as sociedades advindas desse pensamento seriam 

marcadas pela falta de racionalização da vida em comum e pela frouxidão do tecido 

social. 

Outro aspecto da cordialidade seria a aversão ao ritualismo social, que em outras 

culturas, como a japonesa, costuma ser profundamente valorizado. No território nacional, 

porém, o rito se tornaria possível somente quando não suprimisse de todo o convívio 

                                                           
14 Em “A elite do atraso – Da escravidão à Lava Jato” (2017) Jessé Souza critica duramente a obra “Raízes 

do Brasil” (1995), de Buarque de Holanda. Segundo Souza essa teoria defende interesses econômicos das 

elites e tenta desacreditar o Estado brasileiro como fonte para mudanças sociais. Desse modo legitimaria a 

manutenção das classes mais abastadas como condutor das principais forças que moldam a vida coletiva. 
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familiar: o que alguns povos fixaram como normas de respeito, o brasileiro converteria 

em vontade de manter relações permeadas pela égide da intimidade e da informalidade.  

De acordo com Buarque de Holanda (1995), um exemplo da busca por extinguir 

as distâncias entre interlocutores brasileiros seria a recorrência dos sufixos “inho” ou 

“inha” que confeririam aos vocábulos um tom mais carinhoso. O afrouxamento dos ritos 

seria o reflexo de uma vida íntima fragilmente coesa e pouco disciplinada. Ademais, tal 

abertura para o outro seria uma válvula de escape para o medo de viver sozinho que 

assolaria o povo do Brasil. Em construção quase poética, o pensador explica que tal 

atitude é, antes de tudo, um eterno viver nos outros, que se tornaria bastante evidente no 

modo bastante próximo pelo qual os membros da família se relacionam e na forma como, 

muitas vez, pais e filhos recusam-se a afastar-se uns dos outros.  

Observamos, enfim, que esse suposta essência da identidade nacional comporia 

um processo complexo que, por um lado, representaria a proximidade entre as pessoas e, 

por outro, se traduziria como ausência de coesão social. Conforme exposto anteriormente, 

tais concepções se difundiram além do mundo acadêmico e inundaram o imaginário 

coletivo para serem retomadas ora como um elogio ora como uma crítica ao caráter 

nacional. Em leituras mais recentes, tornou-se notável certa recusa a essas ideias, pois ao 

enfatizar a cordialidade poderiam escamotear as agudas relações de conflito, preconceito 

e desigualdade vivenciadas no País. No próximo subcapítulo, veremos como essa dura 

realidade refletiu nos arranjos de público e privado estabelecidos ao longo da história 

brasileira. 

 

1.8. Público e privado no Brasil: condições de intimidade do período colonial à 

atualidade 

Intitulado “Cotidiano e vida privada na história da América portuguesa”, o 

primeiro volume da coleção “História da vida privada no Brasil” descreve com riqueza 

de detalhes as contradições e os desequilíbrios do País no período colonial. O historiador 

Fernando Novais (2012) é o organizador da obra e também assina o capítulo inaugural do 

primeiro livro.  O estudioso comenta que, sob a égide da escravidão, a hierarquia social 

permeava o cotidiano e a intimidade dos indivíduos, de modo a determinar três tipos 

básicos de relação: o contato intraclasse dos senhores de terra, as conexões internas dos 

escravos e a vinculação entre senhores e escravos. 

Embora se estruturassem rigidamente, tais divisões influenciavam umas às outras, 

de maneira a criar situações de “aproximação, distanciamento e conflito” (NOVAIS, 
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1997, p. 29) entre as camadas sociais. Um resultado prático da estratificação escravista 

seriam as identificações, no imaginário coletivo dos brasileiros, do trabalho com a 

servidão e do lazer com o exercício de dominação. Diferentemente dos países em que o 

ato de trabalhar é considerado um meio de tornar a existência digna, no Brasil a labuta se 

associaria mais comumente à condição de inferioridade. 

No âmbito econômico, o modelo de exportação de matéria prima conferiria ao dia 

a dia sensações contínuas de que a vida nesta terra acontecia de forma precária, instável 

e provisória. A mesma impressão acometeria os colonos desbravadores do interior, que 

saiam em campanhas nas quais a intimidade dos indivíduos era quase totalmente abolida, 

pois afastar-se dos outros poderia colocá-los em situação de risco. As péssimas condições 

de sobrevivência mato adentro estimulavam a lembrança quase incessante do ambiente 

doméstico entre os viajantes: a privacidade figurava como um ideal a ser retomado. 

O antropólogo e historiador Luiz Mott (2012) contribui para a obra através de 

análises nas quais esclarece que, para grande parte da população, durante os primeiros 

séculos do colonialismo a sociabilidade desenvolvia-se principalmente nas festas 

religiosas. O que se aproximava de uma vida pública, portanto, estava fortemente atrelado 

à Igreja Católica. Nas casas dos senhores de terra, porém, o lazer e as distrações das 

esposas realizava-se lado a lado ao trabalho das escravas encarregadas dos afazeres do 

lar. Em muitos casos, a presença constante dos escravos era um fator limitador da 

intimidade dos senhores, também a convivência no ambiente sem compartimentações das 

senzalas restringia a privacidade dos escravos. 

No segundo livro da coletânea fica patente que a chegada da família real e da corte 

portuguesa em 1808 trariam novos elementos para a insipiente esfera pública do Brasil 

colonial. Pela primeira vez, por exemplo, foi permitida a produção de jornais no território, 

assim como ergueram-se instituições de estudo para os filhos das famílias mais abastadas. 

Outras mudanças, realizadas no período imperial, foram conferidas pelo fim da 

escravidão. Tal fato reordenou todos domínios da vida da nação e também impactou nas 

condições da intimidade. Não se pode, contudo, supor que tal transformação tenha 

representado uma revolução total dos costumes: determinados efeitos do regime 

escravista permaneceriam consolidados na vida privada dos brasileiros por mais de três 

séculos e ainda repercutem nos dias de hoje. 

Os historiadores Luiz Felipe de Alencastro (2008) e Maria Luiza Renaux (2008), 

por sua vez, acrescentam que a vinda de imigrantes tornaria este cenário ainda mais 

complexo. Pois se em suas manifestações públicas os estrangeiros precisavam assumir os 
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costumes da nova nação, entre as paredes do lar mantinham viva a identidade nacional 

originária através do uso da língua materna e da reprodução de práticas populares dos 

países em que nasceram.  

Convictos da riqueza de sua tradição, muitas vezes os imigrantes rejeitavam os 

hábitos das classes altas brasileiras. Apesar da resistência, os pesquisadores notam a 

emergência de uma simbiose com a nova terra no cotidiano dos recém-chegados. Isso 

teria causado certa hibridização de costumes e até mesmo a adoção de práticas brasileiras 

no exterior, quando os estrangeiros visitavam os países dos quais haviam partido. 

O começo do século XX é o tema ao redor do qual se organiza o terceiro volume 

da coletânea. O historiador Paulo Marins (2006) conta que as transformações urbanísticas 

na cidade do Rio de Janeiro impulsionaram o uso das praias e os passeios públicos nas 

regiões recém embelezadas. As modernizações estruturais, no entanto, não pareciam 

indicar reais mudanças de mentalidade e tais atividades permaneceram 

momentaneamente restritas às classes econômicas mais abastadas da população. Os 

primeiros edifícios à beira do mar na zona Sul, por exemplo, impediam o acesso dos 

empregados à totalidade das áreas comuns. O novo ideal de cidade constituiu-se à custa 

dos mais pobres e as intervenções no centro carioca removeram os socialmente menos 

favorecidos em direção ao alto dos morros ou aos bairros mais distantes. 

 Neste contexto em que a renovação caminhava lado a lado a expressões 

conservadores, o papel da mulher na sociedade estava no centro das discussões. Marina 

Maluf e Maria Mott (2006) relatam que, pela primeira vez, a nação testemunhou moças 

das camadas médias e altas a aventurar-se pelas ruas sozinhas, ainda que nas incursões 

buscassem resolver demandas domésticas. Impregnadas pelos ares tradicionalistas, as 

revistas femininas da época orientavam as leitoras a não saírem no espaço público 

acompanhadas por homem que não fossem marido, pai ou irmão. 

As forças reacionárias davam sinais de estar muito consolidadas no interior das 

instituições nacionais. As autores demonstram isso por meio do Código Civil de 1916, 

que fixava o marido como provedor da casa e reconhecia o direito dos homens à vida 

pública. Às mulheres, por sua vez, cabiam o ambiente doméstico e às funções de mãe e 

de esposa. Em sentido contrário, as mais vanguardistas lutavam pelo direito ao trabalho 

fora do lar. Quando as reivindicações não puderam mais ser ignoradas pela sociedade 

brasileira, as mulheres foram sobrecarregadas com a dupla jornada de trabalho, já que, 

em muitas famílias, os homens não aceitaram a divisão das responsabilidades pelos 

afazeres de casa. 
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Ao observar a realidade atual, refletimos que a desigualdade entre gêneros parece 

ter persistido não apenas nos espaços privados, mas também nos espaços públicos, visto 

que, em diversas áreas, mulheres que exercem funções idênticas a dos homens recebem 

salários menores. No campo político as disparidades aparentemente se repetem pois, 

ainda que tenhamos tido uma presidente mulher e a representação feminina haja crescido 

consideravelmente nas últimas décadas, a proporção do gênero comparada aos homens 

continua a ser bastante desigual. 

O resgate das memórias do Brasil evidencia que os embates entre as forças 

conservadoras e os movimentos progressistas estabeleceu um conturbado direcionamento 

político para a nação: de maneira sucessiva, avanços tímidos na ordem social foram 

prontamente colocados em xeque por fortes retrocessos. A cidade do Rio de Janeiro, assim 

como a vida pública brasileira, de modo geral, sofreram um forte golpe com a 

transferência da capital para o remoto e desabitado interior do País, defende o historiador 

Nicolau Sevcenko (2006). Segundo o autor, a pressão aos governos efetivada nas 

pulsantes ruas cariocas teve seu efeitos esvaziados pela decisão que deslocou as decisões 

políticas para longe do contato com parte expressiva do público. Consequentemente, o 

que se podia saber sobre a administração dos líderes políticos nacionais conhecia-se não 

pela convivência próxima, mas por intermédio dos cada vez mais populares aparelhos de 

televisão. 

Na parte final da coleção, a filósofa Maria Lucia Montes (2007) argumenta que os 

buracos deixados na tessitura social, antes mantida coesa pela Igreja Católica, foram 

ocupados por novas formas de vínculos coletivos. Mostras expressivas desses seriam o 

acompanhamento massivo da cultura televisiva, cuja pungência maior manifestava-se nas 

novelas da Rede Globo, e pelo fervor com o qual a população torcia para a seleção 

brasileira de futebol masculina. Nesse contexto, os múltiplos ritos desenvolvidos pelo 

público que assiste aos jogos seriam exteriorizações de novos tipos de religiosidade. 

Se novas formas de coesão social elaboram esboços de uma esfera pública, outros 

fatores, como o crescimento da violência e a carência de redes de socialização estatais, 

contribuíram para fragilizar a vida coletiva do brasileiro. Maria Tavares de Almeida e 

Luis Weiss (2007) indicam que, por mais de 20 anos, a ditadura militar iniciada pelo golpe 

de 1964 teria estimulado movimentos opostos: por um lado, levou grupos de cunho 

político a se articularem na clandestinidade, por outro, impediu-os de se lançar no 

domínio público e reprimiu os seus membros com punições severas. Para os assinalados 

como inimigos pelo regime ditatorial, a família, muitas vezes, tornou-se um refúgio e uma 
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rede de proteção que, mesmo que precariamente, ajudaria na derrocada do governo 

através da associações com outras famílias cujos membros também tinham sido vítimas 

das perseguições. 

Grosso modo, após o desmantelamento da ditadura militar e das campanhas por 

eleições diretas, o conjunto da sociedade daria sinais de uma duradoura apatia em relação 

à política e às questões coletivas. Acreditamos que as vigorosas e plurais manifestações 

ocorridas em junho de 2013 romperam com essa indiferença prolongada. Nas ruas e nas 

redes sociais online deflagraram-se, então, conflitos e hostilidades entre grupos de 

afiliações ideológicas distintas – atitudes que colocam sob suspeita o caráter 

preponderantemente cordial do brasileiro previsto por Buarque de Holanda (1995). 

Embora as ideologias em jogo nos referidos protestos diferissem 

substancialmente, algumas das motivações principais aparentavam ser as mesmas: a 

indignação diante do uso particular da coisa pública pela classe política e as relações 

espúrias entre empresários do âmbito privado e representantes das políticas públicas. A 

reação passional que explodiu nas ruas parece estar de acordo com o pensamento de 

Buarque de Holanda (1995) acerca do temperamento do brasileiro ser mais atravessado 

por afetos do que por racionalidade ou por um senso político consolidado. Desde então e 

até o momento presente, os discursos dos cidadãos põem em embate posições opostas 

sobre o que deve constituir o público e o privado relativo à política e a economia do País. 

Assim como no resto do mundo, as redes sociais digitais afloraram as exposições 

da vida privada. Embora a proeminência da intimidade pareça, há séculos, ser uma 

característica distintiva do brasileiro, a facilidade conferida pela internet inaugura novas 

formas para esse tipo de representação. Em um país tão desigual como o Brasil, no 

entanto, são necessárias ressalvas nesse âmbito: o acesso ao universo online difunde-se 

cada vez mais, porém, ainda figura como uma realidade remota para grandes porções das 

populações. 

Realizada pelo IBOPE, a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2016 indica que 50% 

dos entrevistados utilizam a internet todos os dias da semana, enquanto 37% não a 

utilizam nunca. Os números indicam que a enorme parcela que tem acesso à rede usam-

na intensamente, o que se opõe à parte expressiva da população que está completamente 

excluída desse processo. As estatísticas demonstram que, no que tange à inclusão digital, 

o Brasil continua a ser um país de contrastes. 

Infelizmente, as desigualdades não se limitam ao desenvolvimento tecnológico. 

Os índices sociais reforçam que continua a existir um fosso gigantesco entre ricos e 
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pobres no Brasil. Tal desequilíbrio possivelmente tem efeitos nos hábitos 

comportamentais e nas condições de intimidade de que os indivíduos dispõem. Longe de 

representar um quadro uniforme, portanto, adentrar na vida pública e na vida privada dos 

brasileiros – desde o período colonial – trata-se de um caminho que conduz à 

contemplação de padrões plurais, que não se reduzem à uma imagem única da identidade 

nacional. Ao longo de nossa história, quesitos como local de nascimento, condição 

financeira, gênero e grau de instrução têm sido determinantes para as vivências do sujeito 

no interior do lar e na realidade da esfera pública a que consegue ter acesso. 

Após termos refletido a respeito dos sentidos de público e privado; sobre o 

desenvolvimento dessas categorias na história do Ocidente, de forma ampliada, e do 

Brasil, de maneira particular; e acerca das condições da esfera pública em distintos 

períodos históricos, sentimo-nos preparados para voltarmos nossos olhos à questão da 

intimidade no cenário midiático. Este novo enfoque a ser abordado nas próximas páginas 

deve nos permitir, enfim, o tratamento crítico e aprofundado do objeto. Avante. 
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2. MÍDIA E INTIMIDADE: COTIDIANO, CONSUMO E 

ESPETACULARIZAÇÃO NAS REPRESENTAÇÕES DA VIDA PRIVADA 

 

Aquilo a que chamo de mim mesma é 

uma coisa que agora tenho que compor, como se compõe um discurso. O que 

tenho de apresentar é uma coisa feita, não algo nascido. 

Margaret Atwood 

 

 

Os veículos jornalísticos, de modo geral, mantêm editorias a fim de enquadrar as 

notícias em categorias como política, cultura, esportes e economia. Nas redes sociais 

online, por sua vez, conteúdos de natureza diversa parecem compor uma amálgama 

inseparável que, para grande porção do usuários, combina relatos noticiosos com páginas 

de humor, fanpages de cultura pop, publicações de contatos profissionais e fotos de 

círculos de amizade. À primeira vista tais distinções entre as mídias referidas sugerem 

cenários completamente opostos para a produção de discursos. 

Um olhar mais atento, todavia, possivelmente perceberá que os sentidos em ambas 

as situações discursivas não se constituem de forma tão díspar. Observa-se, por exemplo, 

que a separação dos conteúdos em editoriais parece mascarar o tratamento semelhante 

conferido a notícias acerca de campos distintos. Uma matéria publicada no portal G1 em 

26 de julho de 2016 pode ilustrar a questão, pois ainda que se insira na editoria de Política, 

a reportagem assemelha-se à abordagem conferida às colunas sobre a vida de 

celebridades. O título da notícia, “Temer e Marcela buscam filho na escola no 1º dia de 

aula em Brasília”, e o vídeo que o segue corroboram para tal suposição. 

Na gravação, o enquadramento revela que um repórter fotográfico, posicionado 

atrás de uma cerca de proteção, registra as imagens que se desenrolam poucos metros à 

frente. Michel Temer, o então presidente interino do Brasil, caminha ao lado do filho pelo 

espaço exterior de uma escola, acompanhado de perto por sua esposa, Marcela Temer. 

Referenciado no texto como “Michelzinho”, o menino traz consigo uma mochila de 

rodinhas. O ocupante do mais alto cargo político do poder Executivo brasileiro avista a 

câmera, sorri, levanta a mão em um cumprimento e sugere ao filho que faça o mesmo. 

Temer não parece desprevenido, tampouco incomodado. 

A reportagem não traz nenhum fato político novo e assemelha-se enormemente 

aos relatos sobre ações cotidianas realizadas por celebridades. Tais matérias entretêm 
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muito mais do que informam e entre seus efeitos principais parece estar o de influenciar 

na construção de imagem da pessoa retratada.  Em vista desse cenário, sugerimos que a 

extimidade colabora para apagar fronteiras: tanto entre as tradicionais editorias do 

jornalismo, quanto no que se refere à informação jornalística e conteúdo de 

entretenimento. 

No domínio das notícias o apelo para divertir e atiçar a curiosidade mistura-se às 

reflexões sobre as instituições sociais. Nas redes sociais online conjugar informação com 

o entretenimento das audiências aparenta ter se consolidado como um recurso essencial 

de estratégia política. Podemos citar, por exemplo, a página Dilma Bolada, do Facebook, 

que acumula mais de um milhão de curtidas e populariza hashtags como “Dilmãe”, 

“RainhaDaNação”, “DivaDoPovo” e “SoberanaDasAméricas”.  

Criado como uma sátira, o perfil da rede social foi cooptado pela equipe da ex-

presidente e engrossou os números de veículos de propaganda de Dilma. A intimidade 

nesse caso evidencia-se não através da pura exposição da vida privada, posto que mesmo 

as publicações mais pessoais tem cunho claramente humorístico, mas pela busca por 

adotar termos, abordagens e enquadramentos que aproximem a linguagem do marketing 

político à linguagem informal que o público costuma adotar nas plataformas online. 

Assim, figuras políticas demonstrariam ser “gente como a gente”, expressão comum da 

internet que poderia traduzir o retrato humanizado de um indivíduo e a busca por 

elementos comuns entre anônimos e figuras públicas. 

No capítulo que se segue nos voltaremos para o cenário midiático contemporâneo 

com o intuito de investigar as intrincadas conexões que aproximam informação de 

relevância pública e entretenimento; figuras públicas e celebridades; jornalismo e redes 

sociais. Concebemos a relação mídia-intimidade como um prisma: para compreender sua 

geometria faz-se necessário examinar todas as faces na esperança de assimilar o conjunto 

de suas formas. Almeja-se, por conseguinte, entender fenômenos complexos e em 

contínua transformação que têm o potencial de iluminar aspectos da subjetividade e dos 

hábitos cotidianos que se consolidam como marcas do tempo presente. 

 

2.1. Figura pública, ídolo ou celebridade: em busca de definições  

A palavra “famosos” é um termo genérico que, nas conversações do dia a dia, 

engloba uma profusão de personalidades que se destacam por motivos distintos na cena 

pública. Figuras díspares como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a cantora 

Anitta e o tenista aposentado Gustavo Kierten apresentam o traço comum de não serem 
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indivíduos anônimos. No entanto, classificar todos eles com a mesma denominação 

dificulta o entendimento das particularidades que os distinguem como diferentes 

fenômenos midiáticos. 

Buscar o significado dessa expressão tão genérica quanto vaga encaminha-nos 

para o questionamento do que constitui a fama, de quais são os seus limites em relação 

ao anonimato e se esta é uma condição permanente para o indivíduo que a obtém. A partir 

de tais interrogações moldamos este subcapítulo, cujo início delineia distinções entre 

figuras públicas, famosos e celebridades. Paralelamente, pretende-se refletir sobre os 

efeitos desses fenômenos na formação da cultura midiática contemporânea. 

As recorrentes referências ao livro “The Image: a guide to pseudo-events in 

America” (BOORSTIN, 1992) indicam que o próprio texto alcançou certo status de fama 

entre autores do celebrity studies, área de pesquisa que se debruça sobre a temática das 

celebridades. Na visão do autor, o historiador norte-americano Daniel Boorstin, a 

celebridade se configuraria como um pseudo-evento humano, ou seja, uma construção 

simbólica propositalmente fabricada com o intuito de suprir as expectativas da sociedade 

para a grandiosidade da nossa espécie. 

Ao contrário da figura do herói, a celebridade não teria necessariamente que 

executar façanhas grandiosas, pois os seus feitos seriam coadjuvantes em relação à outra 

realização: a capacidade de adquirir visibilidade. Enquanto os heróis precisavam construir 

prestígio a partir de suas ações, o pseudo-evento humano poderia ser produzido por 

outrem a partir de atributos triviais de personalidade. Dentre as colocações da obra, 

mostra-se especialmente célebre a seguinte definição: “The celebrity is a person who is 

known for his well knowness” (BOORSTIN, 1992, p.57).  Parece-nos que a definição 

enfatiza satisfatoriamente o processo retroalimentar e desprovido de grandes conquistas 

que marcaria a celebridade, mas se mostra insuficiente para explicar de que forma tais 

figuras surgem e os motivos que justificam a enorme ressonância que adquirem em meio 

ao corpo social. 

Embora seja popular no meio acadêmico, o pensamento de Boorstin (1992) parece 

estar longe de sagrar-se uma unanimidade e, não raramente, autores variados retornam a 

esse para modificar, complementar ou atualizar o seu sentido. A socióloga inglesa Jo 

Littler (In. Toby Miller, 2015) foi uma das que criticaram as posições desse pesquisador. 

Ela ressalta que qualificar a cultura de celebridade como falsa é uma posição frágil, pois 

encobre componentes capazes de conferir-lhe substância, tais como o investimento 

psicológico de fãs e audiência, os empreendimentos da indústria de relações públicas e o 
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trabalho dos intermediadores culturais. Longe de constituir um movimento recente, os 

elementos que envolvem esse fenômeno teriam uma história extremamente longa. As 

transformações do termo “celebridade”, por exemplo, não seriam algo tipicamente 

contemporâneo, mas estariam atreladas ao advento da Modernidade, ao desenvolvimento 

do capitalismo burguês e a emergência do individualismo. 

As observações do também sociólogo Robert Van Krieken (2012) parecem estar 

em sintonia com esse diagnóstico. O estudioso investiga mais detidamente os movimentos 

históricos para sinalizar quais seriam as influências essenciais para o estabelecimento do 

panorama contemporâneo da cultura de celebridade. Identifica, por fim, três fatores 

fundamentais: os rituais da sociedade de corte, o desenvolvimento da comunicação de 

massa e o recrudescimento do individualismo. Se atualmente a celebridade apresenta-se 

como um acontecimento histórico complexo, parece lógico questionar quais sentidos 

estariam acoplados às primeiras aparições do conceito. 

De acordo com Van Krieken (2012) o vocábulo “celebritus”, oriundo do latim, 

remete não somente à fama como também à ideia de aglomeração. Percebe-se, portanto, 

que um indivíduo poderia ser famoso e, todavia, não agrupar uma multidão ao seu redor. 

Nesse sentido, “aglomeração” não deve ser entendida como uma reunião em um mesmo 

espaço físico e a um só tempo, mas alude a certa festividade ou celebração em torno de 

uma pessoa que a converta em tópico de conversa cotidiana e a evidencie no imaginário 

social. 

Enquanto a fama consistiria em algo seguramente guardado e solidificado em 

pedra, a celebridade existiria em conversações, inspecionada e analisada pela sociedade 

em geral. A natureza banal dessa categoria seria responsável por conferir-lhe fragilidade 

e tempo de duração limitado quando comparada ao herói. Neste ponto, parece proveitoso 

especificar a que medidas de temporalidade nos referimos. Primeiramente ressaltamos 

que a fama caminharia lado a lado à formação de mitos em uma cultura e adquiriria maior 

perenidade, sendo capaz de durar séculos ou até mesmo milênios. A origem remota 

tornaria árdua a missão de discernir os limites entre verdade e ficção na constituição 

destas narrativas, o que se torna bastante patente ao observamos as histórias de grandes 

heróis. Filósofos gregos clássicos como Sócrates, Platão e Aristóteles aproximariam-se 

da classificação de fama.  

Já a celebridade transitaria pelo imaginário coletivo ao longo de anos ou de 

décadas. Por tratar-se de um fenômeno que se fortaleceu através do uso da comunicação 

de massa é difícil prever se suas memórias persistirão vivas na cultura do porvir. Para 
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qualificar uma variante desse processo que teria prazo de início e de final bem delineados 

o cientista social Chris Rojek (2001) emprega o conceito de celetoide, que remete à 

notoriedade social restrita a um curto intervalo de tempo. Destacamos os participantes de 

reality show como representantes típicos desse processo, no qual a ascensão repentina nos 

meios de comunicação é seguida por um eclipse quase total de sua existência midiática.15 

Feitas as distinções entre heróis, celebridades e celetoides, voltemo-nos para 

outras acepções que compartilham fronteiras com os conceitos definidos acima. Tratam-

se das noções de ídolo e figura pública, sendo essa última particularmente importante para 

os objetivos deste estudo. A comunicóloga Vera França (2012) relata que em sua origem 

a palavra “ídolo” concernia ao que se presta ao culto e à adoração, muitas vezes atrelado 

às figuras religiosas. Posteriormente, esse termo teria ultrapassado o domínio da 

espiritualidade e passado a denominar as pessoas que se tornam ícones naquilo que se 

propõem a fazer. Já em relação às figuras públicas, a autora comenta: 

 

Figuras públicas como as pessoas que ocupam cargos ou posições que dizem 

respeito à vida coletiva de uma sociedade e, nesse sentido, devem se ater à 

ideia de bem comum e interesse público, necessitando dar transparência às suas 

ações e delas prestar contas à coletividade. (FRANÇA, 2012, p.16 e 17) 

 

A partir do comentário pode-se assumir que, inicialmente, a expressão aparenta 

retratar o papel de um indivíduo encarregado de um posto político na máquina pública. O 

presidente Michel Temer parece encaixar-se nesse parâmetro, assim como a primeira-

dama16 brasileira, Marcela Temer. Em teoria, portanto, a visibilidade da figura pública 

justificar-se-ia preponderantemente como uma responsabilidade social e não como um 

desejo de atrair atenção e de inserir-se nas conversações do dia a dia.  

Na prática, porém, sabe-se que alcançar notoriedade pública é um requisito para 

inserir-se como personagem política, possivelmente mais impactante do que a prestação 

de contas à coletividade. A construção da imagem de um líder político, todavia, não é um 

                                                           
15 Isso, obviamente, não pode ser dito sobre a totalidade dos participantes de realities show. Egressos do 

Big Brother Brasil como Jean Willys, Grazi Massafera e Sabrina Sato permanecem em destaque na cena 

pública após adentrarem, respectivamente, na política nacional, no rol de atores e atrizes da Rede Globo e 

em programas de auditório de canais televisivos. 
16 Denominação conferida a mulheres que ocupam o papel de consorte de político, ou seja, o par conjugal 

de um político. Apesar de não se tratar de um título oficial e do fato de não serem eleitas para a função, em 

países como os Estados Unidos da América e o Brasil tais figuras desempenham atribuições com presumido 

impacto social. Marcela Temer, por exemplo, está à frente do “Criança Feliz”, programa do governo voltado 

ao desenvolvimento integral na primeira infância. Essa atividade e sua posição nos motivaram a qualificá-

la como figura pública, ainda que elementos da cultura de celebridade componham a sua imagem. 

Informações disponíveis em: http://mds.gov.br/assuntos/crianca-feliz Acessado em 6 de novembro de 2017, 

às 10h. 

http://mds.gov.br/assuntos/crianca-feliz
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processo recente e remonta às antigas civilizações, como o Império Romano. Dentre as 

formações sociais que poderiam ilustrar esse processo as monarquias absolutistas da 

Europa na Modernidade constituem um rico exemplo, conforme veremos em seguida. 

 

2.2. Culto à personalidade e construção da imagem pública 

Uma foto tirada de um ângulo superior expõe um imenso conglomerado de 

indivíduos, quase todos vestem tons de vermelho. O campo de visão ampliado transforma 

cada pessoa em pequenos pontos e, apesar do caos reinante, nota-se que esses convergem 

para o mesmo local: no centro da multidão se sobressai o ex-presidente Lula. Em outro 

registro, um amontoado de gente em evidente esforço estica os braços para conseguir 

tocar no político. Mais uma imagem, um close de Lula abraçado com uma mulher aos 

prantos, as mãos do antigo sindicalista envolvem a cabeça de sua seguidora. Realizada 

em 2017 e documentada através do perfil do ex-presidente no Facebook17, a caravana de 

Lula pela região Nordeste pode ilustrar uma consequência eventual da construção de 

imagem: o culto à personalidade. 

Independentemente do juízo de valor que se tenha sobre essa figura pública, não 

se pode negar que Lula seja extraordinariamente habilidoso em despertar reações afetivas. 

Aliada a sua história na política e aos feitos de seu governo, tal capacidade resulta em 

grandes massas de seguidores que o acompanham em suas jornadas pelo país e o 

defendem intensamente contra acusações. Quando se trata dos críticos ao ex-presidente, 

as paixões também se manifestam de modo exacerbado, mas se externalizam pelo outro 

extremo do espectro de emoções, explodindo em raiva, ódio e rancor. 

Tais reações são fruto de inúmeros fatores, como as representações de grupos 

desfavorecidos que essa figura tradicionalmente evoca, seu imenso carisma e os feitos 

que realizou na vida pública do País. Gostaríamos, no entanto, de ressaltar um aspecto 

que pode facilitar o desvendamento do magnetismo que exerce sobre as multidões: a 

composição de uma narrativa sobre a vida de Lula. Comandada por equipes de relações 

públicas e marketing eleitoral, a narração sobre personagens políticos busca avaliações 

positivas entre o corpo social que garantam a manutenção dos assessorados no cenário 

público, assim como, em alguns casos, almeja-se a inserção desses entre as personalidades 

consagradas da história nacional. Para tanto, tornam-se imperativas ações planejadas que 

viabilizem tais metas. 

                                                           
17 Disponível em: https://www.facebook.com/Lula/ Acessado em 5 de novembro de 2017, às 11h20. 

https://www.facebook.com/Lula/
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Além desses esforços, contribuem para criar as narrativas componentes externos 

como a repercussão geral dos atos de governo, os discursos que circulam através das 

mídias e as relações próprias do jogo político. O resultado final dessa complexa 

imbricação de fontes não corresponde com exatidão ao real, mas impregna o imaginário 

social e orienta a produção de novos discursos sobre os indivíduos em questão. A 

personagem que emerge do referido processo é um conjunto de sobreposições de juízos 

de valor: cada nova camada é, quase sempre, constituída a partir do montante 

anteriormente existente. As figuras fundadoras dos Estados Unidos da América e os 

líderes da antiga União Soviética são exemplos mundiais de políticos que tiverem a 

imagem construída para serem cultuados pelos governados. 

Embora remonte a períodos mais remotos, a sociedade de corte é paradigmática 

para explicar a conjuntura contemporânea referente à construção de narrativas sobre 

líderes políticos. Van Krieken (2012) designa como sociedade de corte um tipo de 

formação social estruturado a partir de um ator central, o monarca, e as relações desse 

com atores mais fracos, que compõem a corte. Essa estrutura não pertenceria 

exclusivamente a um momento histórico específico, mas teria como representações 

originárias as monarquias absolutistas da Renascença. 

Em tal modelo de sociedade, a posição dos membros da corte dependia do capital 

social, que tanto poderia ser conquistado a partir das redes de relações quanto corria riscos 

de ser nessas consumido, frente à concorrência com outros atores. A instabilidade advinda 

do processo exigiria que os integrantes se mantivessem informados sobre os 

acontecimentos e encenassem, para cada situação, o comportamento que lhes conferiria 

prestígio. Conscientes das engrenagens do poder e da sua influência, os monarcas 

preocupavam-se com a sua imagem perante a sociedade e desenvolviam mecanismos para 

controlá-la e produzi-la. 

Descrevemos anteriormente na pesquisa como o cotidiano de Luis XIV, monarca 

da França no século XVII conhecido como “Rei Sol”, era preenchido por rituais 

simbólicos que permitiam a glorificação da existência do líder e orientavam a hierarquia 

da corte. Nesse contexto, o despertar, as refeições e até mesmo a troca de roupas do rei 

eram produzidos como espetáculos a que se dava maior ou menor acesso segundo a 

posição social do espectador. Burke (2009) salienta que tais atos não devem ser vistos 

puramente como encenações falsas, pois respondiam às necessidades psicológicas da 

coletividade e organizavam a estrutura da vida pública. 
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Guardadas as devidas proporções e especificidades, algo similar pode ser dito 

sobre a conexão desenvolvida entre fãs e celebridades na atualidade. Meyers (2009) 

explica que a celebridade é um foco de tensão através do qual uma audiência pode 

construir sentidos na medida em que aceita ou rejeita os valores sociais encarnados pela 

personalidade sob os holofotes. Segundo essa ótica, as fofocas sobre indivíduos em voga 

não se reduziriam à discussões banais, mas seriam um meio pelo qual se debateriam 

códigos de conduta e valores morais. Além disso, destacamos que o culto à determinada 

figura não cria vínculos somente entre o ídolo e seus admiradores, como também 

desenvolve complexas redes de relação entre fãs, que atualmente são potencializadas 

pelos recursos oferecidos por plataformas de interação digital.  

As reações à reportagem “Marcela Temer: bela, recatada e do lar”18 demonstram 

como a performance de intimidade pode servir à discussão de princípios morais e sociais. 

Grande parte da audiência percebeu na notícia a defesa de valores para a mulher que 

remetem à vida doméstica, ao recato e a certa ideia convencional de moralidade. 

Consequentemente, os internautas produziram seus próprios relatos, majoritariamente 

atravessados por extimidade, com o intuito de ecoar ou rejeitar os sentidos que 

perceberam na reportagem. A princípio, o texto não revela claramente se o tom da matéria 

resulta da intenção da retratada e/ou do enquadramento editorial.  

A reportagem “Temer e Marcela buscam filho na escola no 1º dia de aula em 

Brasília”19, por sua vez, mostra mais explicitamente que se trata de uma estratégia 

planejada pela equipe de comunicação de Temer. Um internauta que se proponha a ler o 

primeiro parágrafo do texto será informado de que aquilo não representa o conteúdo 

exclusivo de um portal, mas de uma cobertura jornalística orquestrada pela assessoria do 

Palácio do Planalto com o intuito de propagar o evento por distintos veículos de imprensa. 

Registrada por vídeos, a reação falsamente espontânea de Temer indica que o então 

presidente interino deveria estar a par do planejamento de sua equipe de comunicação. 

Em um momento no qual o processo de impeachment tramitava, o objetivo da ação parece 

ser construir uma imagem para o político como pai dedicado e homem preocupado com 

a família.  

                                                           
18 Disponível em: http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/ Acessado em 8 de 

novembro de 2017, às 15h40. 
19 Disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/07/temer-e-marcela-buscam-filho-na-escola-

no-primeiro-dia-de-aula.html  Acessado em 8 de novembro de 2017, às 16h10. 

http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/07/temer-e-marcela-buscam-filho-na-escola-no-primeiro-dia-de-aula.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/07/temer-e-marcela-buscam-filho-na-escola-no-primeiro-dia-de-aula.html
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Investir em representações com ares de cotidianidade não é uma tática nova na 

política e Burke (2009), por intermédio do Rei Sol, lembra disto a todo momento. A 

constituição da imagem servia à exaltação do monarca como um indivíduo extraordinário, 

que por se diferenciar dos demais, tinha o direito divino de governar. No caso de Temer, 

porém, a criação de uma persona no imaginário coletivo parece buscar uma identificação 

da população em geral com o político, uma figura que tenta se apresentar como ordinária 

e, portanto, poderia representar o povo.  

Um exemplo de representação que força uma humanização de figuras públicas foi 

a análise20 de Pedro Diniz, colunista da Folha, sobre o vestido que Marcela Temer usou 

na posse do marido. É dito que “a roupa de Marcela, mesmo que custe quase um salário 

mínimo, parece saída do armário de uma brasileira média”. O colunista reconhece os 

contrastes entre a realidade da primeira-dama e a dos brasileiros em geral, mas nega que 

sejam diferenças substanciais, quando o fato de o vestido custar praticamente o valor de 

um salário mínimo deveria, por si só, inviabilizar a comparação do modo como foi feita. 

Além revelar alterações das expectativas da população em relação a seus líderes, 

esse esforço de mostrar-se como uma pessoa comum parece uma tentativa de reverberar 

os ideais democráticos que permeiam a cultura ocidental contemporânea. Outra diferença 

clara entre Temer e o antigo monarca da França é o emprego da comunicação de massa e 

digital, que constitui uma via inalcançável no século XVII.  

Tal ponto afasta Temer de Luis XIV e aproxima-o de outro fenômeno, bem mais 

recente: a cultura de celebridades, sustentada em grande medida pela exposição midiática 

– voluntária ou não – de fatos que não coincidem com o conceito jornalístico clássico de 

informação de relevância pública. No subcapítulo que se segue pretendemos dar enfoque 

justamente aos paralelos que aproximam figuras públicas e celebridades na cultura 

midiática e no imaginário social. 

 

2.3. A celebritização de figuras públicas 

A migração de figuras do entretenimento para postos políticos parece ser um 

sintoma das distorções que os espaços de representação pública sofrem na atualidade. 

Não existe um impedimento de que celebridades venham a ocupar cargos políticos, já 

que, pelo menos em teoria, regimes democráticos não restringem a grupos específicos o 

                                                           
20 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/09/1811230-marcela-temer-vestiu-resumo-

de-mensagem-que-marido-quer-passar.shtml Acessado em 12 de dezembro de 2017, às 13h23. Convém 

ressaltar que a análise foi recebida com ironias e críticas dos usuários de redes sociais. 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/09/1811230-marcela-temer-vestiu-resumo-de-mensagem-que-marido-quer-passar.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/09/1811230-marcela-temer-vestiu-resumo-de-mensagem-que-marido-quer-passar.shtml
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direito de se candidatar a eleições. A deturpação que mencionamos refere-se ao fato de 

que a obtenção de notoriedade social tenha se tornado condição preponderante à criação 

de políticas públicas e ao debate de ideias para a condução da vida coletiva. 

No Brasil, veículos de comunicação revelam recorrentemente que os sujeitos que 

se destacam nas conversações gerais não demoram a ser abordados por partidos políticos. 

A lógica vigente parece recomendar que se um indivíduo se tornou célebre, então deveria 

considerar disputar eleições. Sem discutir o mérito de suas condutas, podemos citar para 

fins heurísticos figuras que realizaram essa recolocação na vida pública, como Tiririca, 

cantor e palhaço eleito deputado federal; Romário, jogador de futebol aposentado eleito 

senador e Jean Wyllys, antigo participante do Big Brother Brasil eleito deputado federal. 

Os deslocamentos podem igualmente ser traçados no caminho oposto: apesar de 

nomes tradicionais da política não deixarem propriamente sua existência como figuras 

públicas, sua inserção no âmbito do entretenimento conduz a um obscurecimento da 

função original que ocupavam no imaginário coletivo. A mídia tem enorme influência 

nesse sentido e assim como faz com celebridades desenvolve manchetes acerca de 

políticos que enfocam em detalhes da aparência, no temperamento excêntrico e nas 

atividades realizadas na intimidade.  

O sociólogo e pesquisador da mídia Oliver Driessens (2014) investiga como estas 

conexões são traçadas a partir do conceito de celebritização, um processo no qual “as 

mudanças sociais e culturais contidas na celebridade” (p.4) extrapolariam o 

entretenimento para influenciar também campos diversos como a política, a literatura e a 

medicina. Longe de limitar-se a uma ocorrência local, esse fenômeno seria uma constante 

em muitas partes do globo e teria a comunicação de massa como importante propulsor.   

A celebritização estimularia, por exemplo, que médicos sejam cultuados a ponto 

de transformarem o próprio nome em uma espécie de marca que justificaria os valores 

astronômicos cobrados para breves participações desses indivíduos em eventos da área. 

No que tange a literatura podemos citar que autores amplamente reconhecidos pela crítica 

e bem sucedidos entre o público têm suas vidas esquadrinhadas para inspirar biografias, 

filmes e peças de teatro que se propõem a encontrar respostas para questões abordadas 

em sua obra, como se esta não bastasse por si só. Nota-se ainda que a imagem de figurões 

literários é convertida em uma infinidade de produtos como bolsas, cadernos, pôsteres e 

camisas do mesmo modo como ocorre com membros de banda de grande sucesso e atores 

célebres. 
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No que tange à conexão com a política, pode-se sugerir que o processo de 

celebritização emprega a estrutura da Indústria Cultural para construir imagens de figuras 

públicas que passem ao largo das propostas para a condução da interesses coletivos e 

detenham-se sobretudo nos aspectos da personalidade e do cotidiano doméstico. Os 

exemplos são abundantes: a matéria21 do G1 na qual o passeio de lanche de Marcela 

Temer com o filho é noticiada serve de ilustração; relato do Portal R722, por sua vez, 

destaca que “Com look justinho, Marcela Temer rouba a cena em ‘estreia’ como primeira-

dama” e O Globo23 ressalta as roupas usadas pela atual primeira-dama dos Estados Unidos 

da América, Melania Trump, no G-20 durante ‘turnê’ da Europa. Quanto a esta última 

ilustração salientamos a relação evidente da política com o entretenimento, pois o termo 

“turnê” normalmente é usado para denominar as sequências de show de um artista musical 

em locais distintos. 

Outra referências associam diretamente a cultura de celebridades com o campo da 

política. Exemplificamos com a indicação de que a cobertura do portal G124 das eleições 

de 2016 incluía uma galeria de imagens sobre os famosos que tinham comparecido às 

zonas eleitorais. O fenômeno insinua-se igualmente em matéria do jornal O Globo25 sobre 

uma série televisiva americana que Marcela Temer teria recomendado ao marido. 

Supomos que a recorrência de tais enquadramentos no cotidiano midiático possa 

influenciar para que o hibridismo entre política e entretenimento penetre no imaginário 

coletivo. Na próxima etapa da pesquisa questionaremos de modo mais aprofundado as 

relações entre mídia e opinião pública. 

 

2.4. Representações midiáticas da mulher na política 

Na segunda metade do governo Lula, Dilma Rousseff despontou como a possível 

sucessora escolhida pelo então chefe supremo do Executivo, para disputar as eleições 

presidenciais. Quando foi posta sob os holofotes, conversações acerca da aparência de 

Dilma rivalizaram em espaço nos veículos midiáticos com os debates sobre seus 

                                                           
21 Disponível em http://g1.globo.com/bahia/noticia/2017/02/marcela-temer-e-michelzinho-passeiam-de-

lancha-na-bahia.html Acessado em 22 de novembro de 2017, às 16h50.  
22 Disponível em https://noticias.r7.com/brasil/fotos/com-look-justinho-marcela-temer-rouba-a-cena-em-

estreia-como-primeira-dama-04082016#!/foto/1 Acessado em 22 de novembro de 2017, às 16h55. 

23 Disponível em https://oglobo.globo.com/ela/gente/melania-trump-o-g20-confira-as-roupas-usadas-

pela-primeira-dama-americana-durante-turne-na-europa-21559976 Acessado em 22/11/17, às 17 h 00. 
24 Disponível em http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2016/fotos/2016/10/famosos-votam-nas-eleicoes-

municipais-2016-fotos.html, Acessado em 22 de novembro de2017, às 17h05. 
25 Disponível em https://oglobo.globo.com/brasil/dica-de-marcela-serie-de-tv-americana-faz-cabeca-de-

temer-20950679 Acessado em 22/11/2017, Acessado em 22 de novembro de 2917, às 17h12.  

http://g1.globo.com/bahia/noticia/2017/02/marcela-temer-e-michelzinho-passeiam-de-lancha-na-bahia.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2017/02/marcela-temer-e-michelzinho-passeiam-de-lancha-na-bahia.html
https://noticias.r7.com/brasil/fotos/com-look-justinho-marcela-temer-rouba-a-cena-em-estreia-como-primeira-dama-04082016#!/foto/1
https://noticias.r7.com/brasil/fotos/com-look-justinho-marcela-temer-rouba-a-cena-em-estreia-como-primeira-dama-04082016#!/foto/1
https://oglobo.globo.com/ela/gente/melania-trump-o-g20-confira-as-roupas-usadas-pela-primeira-dama-americana-durante-turne-na-europa-21559976
https://oglobo.globo.com/ela/gente/melania-trump-o-g20-confira-as-roupas-usadas-pela-primeira-dama-americana-durante-turne-na-europa-21559976
http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2016/fotos/2016/10/famosos-votam-nas-eleicoes-municipais-2016-fotos.html
http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2016/fotos/2016/10/famosos-votam-nas-eleicoes-municipais-2016-fotos.html
https://oglobo.globo.com/brasil/dica-de-marcela-serie-de-tv-americana-faz-cabeca-de-temer-20950679%20Acessado%20em%2022/11/2017
https://oglobo.globo.com/brasil/dica-de-marcela-serie-de-tv-americana-faz-cabeca-de-temer-20950679%20Acessado%20em%2022/11/2017
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posicionamentos ideológicos e passado político. Na edição de número 212426 da revista 

Veja, por exemplo, há observações a respeito à bolsa de Rousseff, que apesar de parecer, 

não seria de uma grife renomada. Algumas páginas adiante o colunista Diego Mainardi 

compara-a ao personagem do seriado mexicano Ugly Betty27. 

Na mesma linha de preocupação com a estética, a edição 213728 traz a matéria “A 

reconstrução de Dilma”, com detalhes das mudanças na aparência da candidata. Na 

216629, por sua vez, o topete loiro foi alvo de comentário positivos na seção conhecida 

como “Sobe e desce”. Além disso, os procedimentos nos dentes de Rousseff também 

motivaram comentários. Logo na primeira vez que foi citada na Veja30, ao ser empossada 

ministra, é destacado que apesar do temperamento forte, a política caiu no choro durante 

a cerimônia de posse. No decorrer de seus mandatos como presidente são recorrentes na 

revista o enfoque dado ao tratamento rude que supostamente dispensaria aos ministros e 

colaboradores próximos, assim como são frequentes as alegações de que governava de 

modo tirano. 

O campo de pesquisas da Comunicação têm elaborado críticas severas acerca de 

práticas habituais do jornalismo contemporâneo, tais como as abordagens superficiais, a 

inexatidão dos relatos e a reprodução de preconceitos. É possível distinguir algumas 

dessas tendências nas representações de Dilma detalhadas acima. Nesse subcapítulo, 

gostaríamos de discorrer brevemente sobre o reforço de posições discriminatórias 

relativas à mulher.  

Os estudos de gênero denunciam que tratar as mulheres a partir de características 

da aparência é um expediente nocivo, porém comum nos veículos de massa. Incluem-se 

em tal âmbito não apenas o jornalismo, como também o cinema e a televisão. Do mesmo 

modo são frequentes representações de mulheres em posições de poder como pessoas 

autoritárias, intransigentes e desequilibradas. Um exemplo claro desse tipo de abordagem 

                                                           
26 Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx Acessado em 7 de novembro de 2017, 

às 16h30. 

27 Betty é uma secretária capacitada, mas pouco atraente que trabalha na Mode, uma revista de moda. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ugly_Betty Acessado em 7 de novembro, às 17h 
28 Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx Acessado em 7 de novembro de 2017, 

às 16h38. 
29 Disponível em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx Acessado em 7 de novembro de 2017, 

às 16h40. 
30 Disponível em http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx. Acessado em 7 de novembro de 2017, 

às 18h10. 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ugly_Betty
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
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é a edição 241731 da “Isto É”, que traz uma imagem em close do rosto Dilma no meio de 

um possível grito acoplado à chamada “As explosões nervosas da presidente”. A capa 

pode ser observada abaixo. 

 

Figura 1 

 

O texto da notícia afirma que em surtos de descontrole causados pelo processo de 

impeachment a presidente teria quebrado móveis do Palácio do Planalto. Ao mostrar que 

a líder supostamente estaria fora de si a publicação parece insinuar que ela não tem mais 

condições de estar no comando do Executivo brasileiro. Já a comparação com Ugly Betty, 

publicada na Veja, demonstra uma diferença gigantesca de tratamento entre homens e 

mulheres da política, pois ainda que homens sejam criticados por inúmeras razões, 

dificilmente o serão por não se encaixarem em padrões de beleza. 

                                                           
31 Disponível em: https://istoe.com.br/edicao/894_AS+EXPLOSOES+NERVOSAS+DA+PRESIDENTE/ 

Acessado em 8 de novembro, às 11h45. 

https://istoe.com.br/edicao/894_AS+EXPLOSOES+NERVOSAS+DA+PRESIDENTE/
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Ao que parece isso não se restringe ao âmbito midiático e envolve percepções 

coletivas sobre as mulheres que permeiam o imaginário social. Em depoimento ao 

Humans of New York32, Hilary Clinton – que já ocupou as funções de primeira-dama, 

senadora, secretária de Estado e candidata à presidência dos EUA33 – comenta sobre como 

mulheres na política precisam lidar com parâmetros de representação diferentes dos 

conferidos aos homens. Ela pontua que em discursos eleitorais não pode se comportar de 

maneira tão enérgica quanto os pares masculinos para não correr o risco de parecer 

histérica ou assustadora aos olhos da audiência. 

Nota-se que se trata de um padrão bastante difundido. Historicamente, a França 

manteve posturas mais comedidas no que tange à exploração da intimidade de políticos. 

Jornais franceses ressaltam que casos de infidelidade conjugal de presidentes já foram 

ignorados em nome da ética jornalística. Todavia, é interessante observar como o 

casamento do atual presidente da França, Emmanuel Macron, com uma esposa 24 anos 

mais velha, Brigitte Macron, incentivou uma profusão de reportagens nos veículos 

midiáticos do país. Não tanto o comportamento da mulher, mas o assombro diante de uma 

união com tanta diferença de idade revela a persistência do machismo nesse caso. A 

situação de Temer e Marcela, por sua vez, em que o marido é 33 anos mais velho, dá 

sinais de despertar piadas na internet, mas não exatamente a surpresa que marcou os 

comentários sobre o casal francês. 

Anteriormente afirmamos que, em muitos países, é comum a quem ocupa o posto 

de primeira-dama exercer atividades com presumido impacto na sociedade, como o 

programa brasileiro “Criança Feliz”, cuja imagem está atrelada a de Marcela Temer. 

Apesar dessas funções públicas – e talvez justamente por essas estarem associadas a um 

papel maternal, como se cuidassem da sociedade – o imaginário coletivo parece 

correlacionar de modo mais forte a figura da primeira-dama com padrões de feminilidade 

convencionais. Em entrevista34 ao The Guardian Clinton declara que jornalistas sempre 

a criticaram por não se encaixar no papel tradicional da primeira-dama ou por não se 

                                                           
32 Disponível em: http://www.humansofnewyork.com/post/150136510691/im-not-barack-obama-im-not-

bill-clinton-both Acessado em 24 de novembro, às 18h15. 
33 Ao longo do subcapítulo ilustramos as discussões com exemplos de países como os Estados Unidos e 

França, que têm visibilidade mundial tanto de seu cenário político quanto no âmbito da midiatização da 

política. Isso não significa, porém, que outros países não mereçam ser mencionados. Em estudo mais 

aprofundado é oportuno e necessário que ofereça um cenário mais amplo. Como este recorte não é o 

objetivo dessa pesquisa recorremos somente a casos mais notórios. 
34 Disponível em: https://www.theguardian.com/us-news/2016/sep/15/hillary-clinton-press-sexism-media-

interviews Acessado em 24 de novembro de 3017, às 18h50. 

http://www.humansofnewyork.com/post/150136510691/im-not-barack-obama-im-not-bill-clinton-both
http://www.humansofnewyork.com/post/150136510691/im-not-barack-obama-im-not-bill-clinton-both
https://www.theguardian.com/us-news/2016/sep/15/hillary-clinton-press-sexism-media-interviews
https://www.theguardian.com/us-news/2016/sep/15/hillary-clinton-press-sexism-media-interviews
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preocupar o suficiente com “coisas de mulher”, que segundo tal discurso incluiriam moda, 

festas e convenções sociais. 

A imagem oficialmente construída para Marcela Temer e os ecos dessa nas mídias 

dão sinais de resgatar os arquétipos oficiais sobre o papel de primeira-dama. Após a 

vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2016, ao referir-se à nova primeira-

dama, Melania Trump, reportagem35 do site do jornal Estado de S. Paulo declara que a 

vitória traria de volta a imagem da “mulher enfeite” que “se anula para acompanhar o 

marido em seus compromissos e conquistas” e que diriam mais com roupas do que com 

palavras.  

Ao longo do texto condena-se tal postura, que não seria condizente com o 

momento em que vivemos, no qual mulheres ganham cada vez mais destaque na vida 

pública. O caso demonstra como mesmo ao clamar por participações mais efetivas das 

mulheres na política o veículo continua a reproduzir antigos estereótipos, além de não 

reconhecer que os padrões que alega combater foram estabelecidos e perpetuados em 

grande parte pela própria comunicação de massa. Assim, o jornal parece reivindicar a 

metáfora das reportagens como um espelho da realidade, cujas representações, portanto, 

não seriam de sua responsabilidade. Na próxima etapa da pesquisa nos dedicaremos a 

investigar o impacto dos veículos midiáticos no desenvolvimento da opinião pública. 

 

2.5. Mídia e opinião pública 

A expressão “opinião pública” transita entre os discursos passionais de políticos, 

a entonação disciplinada de repórteres e o burburinho caótico das ruas. Embora possa ser 

compreendida como um conjunto plural e contraditório de ideias, normalmente seus usos 

se referem à expressão de opiniões, pensamentos e concepções comuns a uma parcela 

expressiva de determinado contexto social. Conclui-se, portanto, que se manifesta com 

frequência para remeter a pontos de vista majoritários. Desse modo, corre-se o risco de 

que argumentos endossados por uma ampla camada da população sejam avaliados como 

verdades universais. 

Conforme vimos anteriormente, Berger e Luckmann (1999) argumentam que o 

senso comum nos instrumenta com o conhecimento usualmente requerido para a vida 

cotidiana. Apesar de orientar os indivíduos em suas rotinas ordinárias, esse não 

                                                           
35 Disponível em: http://emais.estadao.com.br/noticias/moda-beleza,melania-trump-marcela-temer-e-a-

imagem-da-mulher-enfeite,10000087344 Acessado em 24 de novembro de 2017, às 19h. 

http://emais.estadao.com.br/noticias/moda-beleza,melania-trump-marcela-temer-e-a-imagem-da-mulher-enfeite,10000087344
http://emais.estadao.com.br/noticias/moda-beleza,melania-trump-marcela-temer-e-a-imagem-da-mulher-enfeite,10000087344
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coincidiria, necessariamente, com o real. É possível traçar paralelos entre tais 

ponderações e o pensamento do escritor norte-americano Walter Lippman, que se dedica 

a refletir sobre o fenômeno da opinião pública e as suas implicações para com o 

jornalismo. 

Lippman (1998) sugere que as atitudes dos homens são guiadas por imagens 

inspiradas no real, formadas pelo próprio indivíduo ou por outrem, que preencheem as 

cabeças dos sujeitos. Constituídas por símbolos e ficções, seriam o que nos permitiria 

conhecer o mundo e lidar com ele. O autor argumenta que se a conexão entre a realidade 

e a reação dos indivíduos se desse de forma direta e imediata, então falhas e indecisões 

seriam desconhecidas.  

Entretanto, como só podemos nos conectar com a realidade de maneira indireta e 

inferida, não conhecemos o ambiente propriamente dito, mas apenas um pseudo-

ambiente, que refletiria nossas representações interiores do mundo. Consequentemente, 

nota-se que a opinião pública lida com fatos indiretos, não-vistos e enigmáticos, que não 

são óbvios ou transparentes para os indivíduos. A maneira como os homens enxergam o 

mundo – e não esse em si – seria responsável por comandar nossos esforços, esperanças, 

emoções e objetivos. 

Neste contexto, o autor define a propaganda como o empenho para alterar as 

imagens às quais os sujeitos respondem: resume-se, basicamente, a uma tentativa de 

substituir um padrão social por outro, que atenda de modo mais adequado aos interesses 

de quem a produz. Garantir o bom funcionamento de governos representativos em um 

mundo atravessado por propagandas exigiria capacidade de tornar visíveis e 

compreensíveis os fatos não vistos por aqueles que participam da comunidade em 

questão. 

Tradicionalmente, nas sociedades modernas do Ocidente essa função coube em 

grande parte à imprensa. A mídia, instância muitas vezes privada, coloca-se como uma 

voz pública. Lippman (1998), no entanto, discorda de que essa – que no ano de publicação 

do livro, 1922, restringia-se quase que totalmente à imprensa escrita – seja capaz de 

cumprir o ofício de maneira acertada. Ele condena a atuação desta e afirma que a natureza 

das notícias e seu caráter mercadológico mostram que os jornais necessariamente refletem 

e intensificam, em maior ou menor medida, “the defective organization of public 

opinion”36 (LIPPMAN, 1998, p.32). 

                                                           
36“a organização defeituosa da opinião pública” (tradução livre). 
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Possivelmente devido às circunstâncias do período em que o livro foi publicado, 

a obra não se aprofunda sobre as potencialidades que os indivíduos têm de rechaçar as 

representações formuladas pela imprensa. O autor parece reforçar o paradigma 

hipodérmico da mídia, uma tendência nos estudos de comunicação preponderante no 

começo do século XX que, segundo Mauro Wolfe (1999), alertavam sobre os efeitos 

midiáticos ilimitados e a capacidade dos veículos de manipularem a população sem 

encontrar resistência. Tal visão acerca da mídia seria questionada por novas hipóteses, 

como a do agenda setting, que ainda de acordo com Wolfe (1999) influenciaria o público 

muito mais na definição sobre quais temas o conjunto social vai discutir do que na 

determinação do modo como se desenvolvem os debates. 

Sem negarmos o impacto de grandes veículos na condução do imaginário coletivo 

ressaltamos que, no presente, as redes sociais online parecem viabilizar que respostas dos 

sujeitos às representações midiáticas adquiram vasto alcance. No caso do objeto dessa 

pesquisa evidencia-se essa disputa de sentidos na opinião pública. Após leituras 

majoritárias da reportagem da Veja criticarem as construções da mulher como a pessoa 

que se encarrega de questões domésticas enquanto o homem se ocupa da vida pública, 

usuários de redes sociais recorreram a performances de seu cotidiano para expressar 

outras visões sobre os papéis desses gêneros. Na ilustração abaixo o marido emprenha-se 

nas atividades domésticas e a mulher permanece descansando. Trata-se de uma inversão 

das posições que eram tradicionalmente estabelecidas mas que, gradativamente, 

mostram-se em dissintonia crescente com o cenário contemporâneo. 

 

Figura 237 

É evidente que também essas manifestações são marcadas pelo seu próprio 

enquadramento de mundo. Se considerarmos que, historicamente, os parâmetros das 

                                                           
37 A fim de não ferir o direito à imagem foram borrados os rostos e os nomes de fotos e publicações de 

redes sociais. Ressalta-se que todos os exemplos aqui exibidos optaram por manter a visibilidade pública 

das postagens nas plataformas digitais. 
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sociedades avançaram até determinados limites, é possível que a diversidade de olhares 

não signifique por si só uma melhora imediata de paradigmas: em alguns casos, a sucessão 

de experiências no tempo parece mostrar-se mais sábia do que o fazem as vozes do 

presente. Todavia, nas situações em que as condições atuais permitam um progresso 

palpável, promover a expressão de uma pluralidade de imagens nos parece o caminho 

mais democrático a seguir. 

Trazemos também as representações de favela como exemplo de opiniões 

públicas imensamente afetadas pela capacidade de visão dos veículos midiáticos.  A 

produção de notícias da mídia hegemônica habituou-se a estigmatizar esses espaços 

populares como locais onde imperam a pobreza e a violência. Embora, infelizmente, as 

condições precárias de vida e a criminalidade costumem marcar tais comunidades, não se 

pode elencar esses traços como as únicas características que mereçam destaque. 

Organizações como o Observatório de Favelas38 e as rádios locais lembram à 

sociedade que as favelas também são territórios nos quais se produz arte, constituem-se 

empreendimentos e formam-se redes educativas. Logo, o ponto de vista dos próprios 

moradores acerca dos bairros em que habitam produz novas imagens para o conjunto 

social. A opinião pública talvez esteja fadada a apresentar-se de modo insuficiente, mas 

exemplos cotidianos sugerem que construída coletivamente, mesmo suas incompletudes 

podem ter mais chances de aproximar-se da complexidade que compõe o real.  

 

2.6. Mídia e consumo: espetacularização da informação 

 Sensacionalismo, espetacularização, showrnalismo39, infotenimento: não faltam 

conceitos que se refiram ao desvio da prática jornalística dos objetivos, princípios e 

valores que orientam a ética e os modelos do jornalismo tradicional. Tais noções advêm 

de correntes de pesquisas distintas, que nasceram em períodos diferentes e com 

propósitos40 variados. Por um lado, as três primeiras nomenclaturas descrevam, 

sobretudo, perspectivas bastante críticas em relação aos encaminhamentos da área, por 

outro, o termo infotenimento sobressai-se no discurso dos próprios veículos de 

comunicação para descrever e justificar novas formas de produzir conteúdo, nas quais a 

                                                           
38 Mais informações sobre a instituições podem ser encontradas no site:  

http://www.observatoriodefavelas.org.br/ Acessado em 28 de novembro de 2017, às 11h10. 
39 Tal acepção foi desenvolvida pelo pesquisador brasileiro José Arbex Júnior (2001) para tratar das 

sinergias entre o campo jornalístico e os modos de produção de sentido da lógica do espetáculo.  
40 Oriundo da obra do pensador francês Guy Debord, o emprego do conceito de espetáculo para analisar o 

campo da Comunicação extrapola os estudos que concernem somente ao jornalismo e concentra-se também 

nos fenômenos do entretenimento e da comunicação de massa como um todo. 

http://www.observatoriodefavelas.org.br/
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transmissão da informação seria aliada de ferramentas, formatos e finalidades do 

entretenimento. 

As redes sociais online consolidam-se como terreno fértil para estimular as 

confluências entre as demandas por informação de relevância pública e os atrativos da 

busca por diversão. O espaço de atualizações do Facebook, mais conhecido como feed, 

opera através de uma sequência de publicações que se sucedem indefinidamente. A 

torrente é controlada não por hierarquias clássicas inspiradas em critérios jornalísticos, 

mas por algoritmos criados pelos desenvolvedores das plataformas digitais.  

Desse modo, para capturar a atenção difusa dos usuários os próprios jornalistas 

sucumbem a essa lógica e passam a mesclar os recursos da reportagem com a linguagem 

e os artifícios do entretenimento: não apenas escrevem notícias como, para adotar uma 

expressão comum ao meio na atualidade, também produzem conteúdo. O jornal Extra 

ilustra esse processo: em publicação no Facebook do perfil41 oficial do veículo, um vídeo 

apresenta uma paródia de uma música “bombada” feita por repórteres a partir de trechos 

de reportagens lançadas na semana. Na mesma rede social o perfil42 do jornal Folha de 

São Paulo anunciou acordo de leniência da empreiteira Odebrecht com procuradores da 

Lava Jato da seguinte maneira: “URGENTE! A delação do fim do mundo vem aí!” 

Encontram-se embutidas em tais adequações dos veículos midiáticos o imperativo 

de manter-se relevante no novo cenário comunicacional. Quando se pondera que há uma 

estrutura econômica que sustenta e justifica a existência das empresas jornalísticas 

compreende-se que se trata não apenas de informar a sociedade, mas de promover o 

consumo de produtos. Apresentar-se de forma atraente, portanto, consistiria em uma 

estratégia mercadológica que visa aproximar-se do consumidor. 

Os pensadores franceses Gilles Lipovetski e Jean Serroy (2007) alertam para o 

impacto do consumo na vida cotidiana e argumentam que travestido de vivência afetiva, 

esse se enquadraria melhor como uma busca voluntária por satisfação do que como uma 

imposição aos indivíduos. A primazia do que se sente estaria atrelada a individualização 

da sociedade: consequentemente, o papel de cidadão seria eclipsado pelo papel de 

consumidor. 

Tais ponderações parecem harmonizar com as reflexões do pesquisador brasileiro 

Muniz Sodré (2006) acerca da predominância cada vez maior da perspectiva do sensível, 

                                                           
41 Disponível em https://www.facebook.com/jornalextra Acessado em 21 de novembro de 2017, às 

13h20. 
42 Disponível em https://www.facebook.com/folhadesp/ Acessado em 1 de dezembro de 2016, às 20h. 

https://www.facebook.com/jornalextra
https://www.facebook.com/folhadesp/
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ou seja, daquilo que provoca sensações na comunicação de massa. O estudioso observa 

que o conhecimento assume, em grande parte, a forma de imagens e que para efetivá-lo 

exigem-se processos ligados às emoções. Neste contexto, a emoção fácil é o produto com 

o qual a cultura de massa adularia o público: essas emoções estariam a serviço de novos 

modelos de identidade coletiva e reduziriam a ambivalência da experiência humana a 

ideais pré-fabricados. A identificação prazerosa das massas com o valor de troca do 

espetáculo abriria caminho para o consumo como uma nova forma de relação social, cuja 

substância seria a objetificação da vida interior dos indivíduos. Dessa forma, o desejo, o 

afeto e a imaginação dos consumidores seriam constantemente excitados pela mídia em 

prol dos interesses comerciais que a conduzem. 

 O estímulo constante às sensações somado ao esvaziamento da esfera pública 

constituiriam algumas das causas do isolamento sensorial do homem contemporâneo sob 

a rede gratificante do consumo e representariam a marca do individualismo ocidental. 

Segundo Sodré (2006), a indiferença em relação ao outro e aos movimentos sociais 

culminaria na atrofia da representação popular, que presumia-se ser a base da sociedade 

democrática e o motor político do espaço público. A ausência de laços que estimulem o 

indivíduo a se mobilizar pelos interesses coletivos proporcionaria que ele fosse esmagado 

por grupos de pressão, tais como as oligarquias e as grandes empresas. 

         No jornalismo colado ao mercado, a dimensão do sensível tornar-se-ia passível de 

observação nos casos em que o texto se sobrepõe ao fato que reproduz; o visual harmônico 

predomina sobre a veracidade; e a palavra destaca-se mais do que a informação. De 

acordo com o pesquisador, a mídia não se define como um mero instrumento de registro 

do real e sim como um dispositivo de produção de certo tipo de realidade 

espetacularizada, isto é: elaborada para a excitação dos sentidos.  

Ainda que se constitua como outra, essa realidade seria formada por imagens 

capazes de reproduzir com verossimilhança o cotidiano, o que garantiria a impressão do 

real. O seguinte trecho da matéria da Veja pode ilustrar tanto o empenho em despertar 

sensações e emoções, quanto o esforço na reconstituição de um acontecimento que 

impregne o relato com ares de veracidade: 

   
Amigos do vice contam que, ao fim de um dia extenuante de trabalho, é comum 

vê-lo tomar um vinho, fumar um charuto e “mergulhar num outro mundo” – o 

que ocorre, por exemplo, quando telefona para Marcela ou assiste a vídeos de 

Michelzinho, que ela manda pelo celular. (Site da Veja)43 

                                                           
43 Disponível em: http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/ Acessado em 15 de 

agosto de 2017, às 18h05. 

http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/
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 Ao tratar da construção midiática do real é inevitável o encontro com o clássico 

“A sociedade do espetáculo”, livro do filósofo francês Guy Debord (2015). O pensador 

esclarece que a lógica espetacular resultaria de processos econômicos, estruturais e 

culturais que ultrapassam a comunicação de massa, mas que tem nessa a sua 

demonstração mais evidente. O espetáculo consistiria em relações sociais mediadas por 

imagens – e nesse ponto aproxima-se das ponderações de Walter Lippman (1998) 

previamente analisadas – que tornam toda vivência uma representação. Longe, porém, de 

identificar nesse sistema uma realidade falsa, o pensador diagnostica que nas condições 

de produção reinantes “a realidade surge no espetáculo e o espetáculo é real” (DEBORD, 

2015, p. 15). 

 A realidade espetacularizada, que a todo tempo nos atravessa, geraria impactos na 

nossa subjetividade. Debord (2015) salienta que seu efeito imediato seria a aceitação 

passiva. Ao considerar um panorama mais recente, nota-se que inseridos em um processo 

civilizatório norteado por imagens “começamos de fato a nos inquietar com o mistério da 

realidade sensível de todos esses signos visíveis e sonoros que administram o afeto 

coletivo e também a nos indagar sobre o encaminhamento político de nossas emoções” 

(SODRÉ, 2006, p.15). 

Quando descrevemos o imaginário social acerca da política como esvaziado de 

racionalidade e impregnado por performances de intimidade, podemos considerar que a 

dimensão do sensível aparenta estar em voga nesse âmbito: se representação é a palavra-

chave do cenário contemporâneo, a ordem da aparência estaria se sobrepondo a ordem da 

essência. Consequentemente, a verdade se transfiguraria em aparato acessório, 

coadjuvante condenada a ser sombra para o brilho ofuscante das atuações imagéticas. 

Supomos que a comunicação de massa parece configurar-se tanto como produtora desses 

fenômenos quanto produto formado pelos mesmos. No subcapítulo que se segue 

prosseguimos com as considerações acerta do regime de condução do sensível e de suas 

implicações para o gênero jornalístico perfil. 

 

2.7. O gênero jornalístico perfil 

Antes de desembocarmos na conceituação do perfil enquanto gênero jornalístico 

daremos continuidade ao debate acerca do direcionamento político das emoções, tema 

que se mostrará profundamente interligado aos propósitos desta etapa do estudo. O 

filósofo brasileiro Vladimir Safatle (2015) aponta que em sociedades individualistas – 

como parecem ser muitas das democracias contemporâneas – o que transforma uma 
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quantidade amorfa de pessoas em uma identidade coletiva “é a força afetiva de 

identificação a um líder capaz de se colocar no espaço próprio aos ideais do eu que serão 

individualmente partilhados” (SAFATLE, 2015, p.100).  

Longe de significar o recrudescimento do que Habermas (2003) define como 

esfera pública, ao longo da história, a adoção de ideais comuns em torno de um líder 

autoritário, muitas vezes, refletia uma patologia paranoide coletiva fundamentada pelo 

medo social, comumente difundido pela própria liderança a fim de manter sua posição de 

domínio. Apesar de se adequar perfeitamente aos governos totalitários, esta lógica não se 

restringiria a esses. 

O autoritarismo é uma latência mesmo para as democracias liberais. Safatle (2015) 

alerta que, até os dias de hoje, inexiste uma democracia que não tenha sucumbido a 

regressões autoritárias periódicas. Para evitar esse tipo de ameaça ressalta a necessidade 

de o indivíduo que ocupa o espaço simbólico do poder parecer como um significante 

vazio. Tal vacuidade seria decisiva para a constituição de sujeitos políticos. Somente a 

partir da ausência tornar-se-ia possível “instaurar o povo como modelo de identidade 

coletiva baseada na multiplicidade” (SAFLATE, 2015, p.116). 

 Embora reconheça a importância de não preencher o imaginário social com traços 

da personalidade dos líderes, o autor nota a impossibilidade da política se realizar sem 

qualquer nível de incorporação. Por conseguinte, precisaríamos substituir o unitário, 

pleno e místico corpo do autoritarismo pelo despedaçado, turbulento e concreto corpo 

político, cuja incorporação não se daria através de um líder personalizado, mas se 

constituiria por meio de um grupo social ou de uma estrutura política. 

 Apesar desse imperativo da despersonalização, o imaginário coletivo mostra 

indícios de ser preenchido a partir de representações focadas nas especificidades de 

indivíduos. Essa tendência parece ser reforçada não apenas pela comunicação de massa, 

mas também por líderes políticos e personalidades em geral. Para as figuras públicas com 

pretensões eleitorais é de seu interesse imediato colocar a si mesmas em evidência, ainda 

que à custa do reconhecimento do partido em que se inserem.  

Devido à imensa popularidade, ao inegável carisma e a biografia de superação o 

ex-presidente Lula consolidou-se como uma figura que, em muitos sentidos, sobrepõe-se 

ao próprio partido que integra e que ajudou a fundar, o Partido dos Trabalhadores (PT). 

Como consequência, possíveis desvios de conduta de Lula parecem ser imediatamente 

interpretados pelos cidadãos como manchas do próprio partido e dos ideias pelos quais 

advoga. 
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Já no que tange aos indivíduos de outros domínios, como o empresarial, a 

valorização de uma personalidade forte contribui para desenvolver mitos ao redor da 

própria empresa que tendem a agregar valor aos produtos que desenvolve. Esse aparenta 

ser o caso do inventor e magnata americano Steve Jobs, co-fundador da Apple.  O 

marketing da Apple foi a tal ponto construído ao redor da suposta genialidade de Jobs, 

que não se dá o merecido crédito ao trabalho de outros inventores. O lançamento de 

biografias e filmes sobre o empresário sugerem que, apesar dos inúmeros processos contra 

roubo de propriedade intelectual e das reclamações de antigos colaboradores, a imagem 

de Jobs continua a ser cultuada ao redor do globo. 

Como em outras instâncias da comunicação social, cabe ao jornalismo uma 

parcela da responsabilidade por disseminar as narrativas focadas em determinada figura. 

Historicamente, denomina-se perfil a seção incumbida da tarefa retratar um indivíduo de 

forma aprofundada. Ferrari e Sodré (1986) definem esse tipo de texto como o enfoque na 

vida de uma pessoa – que pode ser uma celebridade ou um tipo popular – em que o sujeito 

destacado é o protagonista da narrativa de sua própria vida. Para cumprir com esse 

propósito, aborda-se tanto a atuação do perfilado no âmbito público quanto se retratam as 

minúcias de sua intimidade. 

Por meio de artifícios como o resgate biográfico, o depoimento de conhecidos e a 

descrição da vida pública, o repórter empenha-se em delinear a trajetória e a 

personalidade de uma figura de presumível relevância para o conjunto social. Em vez de 

encerrar-se em si mesmo, outro pesquisador da comunicação, Sergio Vilas-Boas (2003), 

destaca que o retrato de uma personagem pode irradiar um cenário histórico-social mais 

amplo ou encarnar situações e emoções que reflitam tanto questionamentos gerais quanto 

a própria natureza humana.  

O perfil nesses moldes responderia a uma necessidade da população identificada 

por Thompson (2012): a de relacionar acontecimentos que fogem da compreensão dos 

indivíduos a contextos de sua própria vida. Desse modo, possibilitam-se humanizações 

de personagens que o público em geral conhece apenas à distância. Busca-se, portanto, 

aproximar-se desses e adentrar em sua intimidade. Em sintonia com tais ponderações, o 

pesquisador Edvaldo Pereira Lima defende que: 

  
“Ler sobre as experiências de outros seres humanos, por mais distantes da 

nossa realidade, é conhecer um pouco mais da espécie humana. E, quando 

aprendemos algo a mais sobre a humanidades, estamos iluminando a 

compreensão sobre nós mesmos”.  (PEREIRA LIMA, 2014, p. 24) 
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No trecho que se segue, oriundo do perfil jornalístico “Marcela Temer: bela, 

recatada e do lar”, o atual presidente interino aparece como um sujeito humanizado, 

amoroso e pleno de ternura: 

   
Marcela Temer é uma mulher de sorte. Michel Temer, seu marido há treze anos, 

continua a lhe dar provas de que a paixão não arrefeceu com o tempo nem com 

a convulsão política que vive o país – e em cujo epicentro ele mesmo se 

encontra. (Site da Veja)44 

 

A reação majoritária do público, no entanto, demonstra que a audiência não sentiu 

empatia em relação ao casal Temer. Especulamos que isso tenha corrido, entre outros 

motivos, porque o retrato foi delineado de modo espetacularizado e deixou de escanteio 

questões da vida pública do casal, que segundo a cartilha do gênero, devem estar presentes 

em todo bom perfil. Da forma como foi escrita a matéria parece mais com um relato de 

revista de fofocas do que uma tentativa de apresentar a complexidade de um ser humano. 

Munidos das discussões travadas no primeiro capítulo da pesquisa, porém, 

observamos que ao dar enfoque a uma biografia corre-se o risco de supervalorizar o 

sujeito em detrimento de paradigmas sociais mais amplos, como as questões de raça, 

gênero e classe. Advertimos também para o perigo de conduzir a esfera pública por um 

direcionamento político do sensível que encubra a condição do produto midiático como 

representação de um referente, que devido à sua condição é incapaz de igualar-se ao real. 

O enfoque em pequenas histórias constitui-se como via para compreender grandes 

temas, ou, ao contrário, deturpa a compreensão de estruturas que são maiores que um 

indivíduo? Essa questão não é facilmente resolvida e talvez não chegue a ter uma resposta 

conclusiva. De todo modo, tratar questões coletivas em termos de micro-narrativas parece 

ser uma marca do nossos tempo, no qual grandes narrativas que se propõe a explicar o 

mundo caíram em descrédito. Abre-se espaço, então, para a ascensão individual e a 

obsessão com o cotidiano e a intimidade de sujeitos em evidência. Tais temáticas estão 

em pauta no subcapítulo que se segue. 

Antes de chegarmos a esse, porém, gostaríamos de observar que denominar as 

páginas em redes sociais digitais representativas de usuários através do termo “perfil” 

revela que, assim como no homônimo jornalístico, tratam-se de representações sobre um 

sujeito específico. Todavia, as diferenças são demasiado gritantes para não mencioná-las: 

se no jornalismo perfis são constituídos através da intermediação do jornalista e de suas 

                                                           
44 Disponível em: http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/ Acessado em 15 de 

agosto de 2017, às 18h05. 

http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/
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percepções sobre o retratado, nas redes sociais da internet o principal incumbido de 

compor as narrativas são os próprios indivíduos, que usam desse espaço para construir a 

imagem que pretendem apresentar aos outros. 

Pode-se argumentar que muitos dos perfis de famosos nas redes sociais online não 

são atualizados pelos indivíduos representados, mas por assessores que elaboram 

estratégias para criar efeitos de sentido de espontaneidade e de autenticidade, ainda que 

o conteúdo que produzam passe longe desses atributos: novamente, o imperativo de 

parecer real predomina sobre o de efetivamente ser real. Perfis, de um modo amplo, são 

sempre representações, sejam as fabricadas sobre si próprio ou as produzidas por outros. 

 

2.8. Cotidiano, mídia e intimidade 

Ao longo da pesquisa a palavra cotidiano irrompeu com frequência entre os temas 

abordados. Devido a sua presença constante e a importância que exerce para o Programa 

de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano, nas linhas que se seguem faremos um esforço 

com o intuito de desvendar características desse conceito e os sentidos que o recobrem. 

Antes de tudo, faz-se necessário distinguir duas das principais correntes que tratam do 

assunto. 

A primeira delas percebe a cotidianidade como ordinária, um tempo de alienação 

e ação irrefletida, que precisa ser suspenso a fim de que se adquira um verdadeiro 

conhecimento sobre a vida social. Pensadores como Agnes Heller e Karel Kosík 

representam essa vertente. A segunda linha teórica, por sua vez, considera a cotidiano 

extraordinário, uma temporalidade mista que conjuga tanto comportamentos que 

reforçam forças hegemônicas como condutas de subversão, resistência e criação. Michel 

de Certeau e Michel Maffsoli destacam-se na elaboração dessa perspectiva. Ressaltamos 

que as duas correntes não são opostas entre si, mas apenas advêm de contextos de 

pesquisa diversos. 

Com o intuito de evitarmos a perda de foco com relação à temática da dissertação 

investigaremos de forma mais densa a obra de um único representante de cada uma das 

linhas teóricas referidas. Selecionamos, então, Agnes Heller e Michel de Certeu, 

motivados pela abrangência e relevância do estudo que realizaram. Assim sendo, 

comecemos a analisar o pensamento de Heller, filósofa húngara e discípula do também 

filósofo György Lucácks. 

O cotidiano, ressalta Heller (2000), é vivenciado por todos os homens. Seria a 

dimensão da vida da qual os indivíduos participam “com todos os aspectos de sua 
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individualidade e particularidade” (p.17). Figuram entre as características que marcam 

essa vida cotidiana a ultrageneralização, a mimese, a espontaneidade, o ritmo fixo de 

repetição, as motivações efêmeras e a atuação com base na probabilidade. Nesse âmbito, 

os sujeitos atuariam tanto com a sua porção particular quanto com a sua porção humano-

genérica. Por particularidade a autora refere-se à natureza única e irrepetível de cada 

pessoa. No que lhe diz respeito, o humano-genérico seria composto pelos sentimentos, 

paixões e atividades inerentes a todo ser humano.  

Em momentos excepcionais seria possível realizar a suspensão do cotidiano, ou 

seja: romper-se-ia a tendência espontânea do pensamento de ser orientado pela 

particularidade para passar a ser conduzido pelo humano-genérico. A arte e a ciência, por 

exemplo, canalizariam vias nas quais seria eventualmente possível alcançar a elevação da 

vida cotidiana de modo perene. Tal feito exigiria a atenção total do indivíduo e, portanto, 

também nesse sentido se realizariam rupturas em relação à vida cotidiana, que é 

naturalmente heterogênea e não costuma exigir grau elevado de concentração. 

Um sujeito empenhado em observar os hábitos e os costumes que permeiam a 

comunicação de massa não deve encontrar dificuldades em identificar paralelismos entre 

a estrutura da vida cotidiana e a cotidianidade da produção midiática. No que se refere ao 

jornalismo isso pode ser perigosamente grave, pois a precisão do relato e o apreço pela 

verdade são princípios orientadores para o campo. Ainda assim, a prática demonstra como 

motivações efêmeras, atuação com base na probabilidade, ultrageneralização e mimese 

parecem ser incidências frequentes nas reportagens. A obsessão dos veículos de imprensa 

pela velocidade, a sobrecarga de tarefas sobre o jornalista e a prioridade conferida ao 

aspecto mercadológico da notícia podem ajudar a explicar essas inversões. 

Nas redes sociais online nota-se igualmente que a comunicação se realiza, com 

regularidade expressiva, de modo a reproduzir as estruturas da vida cotidiana. A facilidade 

de compartilhar conteúdo e a abundância de informações inverídicas conduzem-nos para 

o que alguns intelectuais começam a diagnosticar como era da “pós-verdade”, na qual a 

aparência de veracidade consolida-se como mais importante do que a verdade em si. Além 

disso, muito tem sido dito sobre as restrições das redes no que tange ao contato com o 

diferente: em vez de unir pontos, usuários e recursos as plataformas digitais estariam 

estimulando o acesso prioritariamente entre pessoas que compartilham das mesmas 

opiniões, o que formaria bolhas ideológicas nas quais o dessemelhante raramente 

conseguiria penetrar. 
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Uma diversidade de acontecimentos recentes é passível de análise sobre a ótica da 

suspensão do cotidiano. As redes sociais da internet reúnem um conjunto de relatos 

elaborados com vistas a combater estereótipos de gênero, homofobia, intolerância 

religiosa e preconceito racial. Padrões e comportamentos discriminatórios perpetuados 

por anos a fio estão sendo questionados nas plataformas online, de modo a romper com 

ultrageneralizações, ritmo fixo de repetição e outras características da vida cotidiana. 

Entretanto, alguns movimentos revelam como mesmo as quebras de antigos valores são 

apropriadas por instituições que ajudaram a consolidar as atitudes denunciadas no 

presentes. 

Em abril de 2017, por exemplo, o depoimento de uma figurinista da Rede Globo 

que acusou o ator José Mayer de assédio sexual motivou a proliferação das hashtags 

“#mexeucomumamexeucomtodas” e “#chegadeassedio”, usadas por atrizes, 

funcionários, executivos e apresentadores da emissora com o intuito de repudiar o 

episódio.  As discussões ao redor da questão logo deixaram claro que não foi um caso 

isolado e que, ao longo de anos, José Mayer tinha repetido esse tipo de abuso, algo 

aparentemente conhecido por uma parte expressiva da equipe da emissora. Embora nunca 

tenha publicamente manifestado repúdio à postura do ator, após a repercussão do caso a 

Rede Globo endossou que a campanha nas redes sociais online era um reflexo dos valores 

da empresa. 

Essa situação, uma entre uma pluralidade de casos, demonstra como as empresas 

têm se apropriado de movimentos por respeito e dignidade para fortalecer a sua imagem 

como organizações socialmente responsáveis. Ainda que tardios, tais posicionamentos 

nos parecem louváveis, mas precisamos estar atentos para que pautas relevantes para a 

esfera pública sejam efetivamente exercidas no contexto social e não se reduzam a 

divulgações vazias e preocupações de marketing. Faz-se necessário, portanto, ultrapassar 

as atuações orientadas por mimese, motivação efêmera e atuação com base na 

probabilidade, comuns a cotidianidade descrita por Heller (2000). 
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Figura 3 

A participação de usuárias na polêmica “bela, recatada e do lar” recorria ao título 

da matéria da Veja para de forma irônica e bem humorada rejeitar as ultrageneralizações 

presentes na revista e reivindicar representações mais livres e igualitárias da mulher. O 

que os internautas parecem ter percebido são os limites da matéria como instrumento 

capaz de representar toda a complexidade, a simbologia e as potencialidades que 

constituem a mulher na sociedade contemporânea. Ao se ater a pormenores sem 

relevância aparente para o interesse público, o perfil jornalístico parece desperdiçar as 

chances de irradiar um contexto social amplo ou de retratar questões inerentes a todos os 

indivíduos. É possível dizer, portanto, que a matéria se limita ao nível da particularidade 

e não alcança o humano-genérico. 

Em um contexto de estudos acerca da sociedade do consumo, o pensador francês 

Michel de Certeau (1998) compreende que o cotidiano também pode ser um espaço de 

reflexão. Defende que estar na posição de consumidor, tão habitual em nossa realidade 

diária, não significa passividade total. A resistência ao poder seria canalizada pela 

antidisciplina, que emprega a astúcia como estratégia de sobrevivência. Questionar 

padrões sociais, desenvolver usos diversos para mercadorias e criar leituras alternativas 

de produtos da comunicação de massa seriam maneiras de romper com a ordem esperada 

e fazer do dia a dia uma temporalidade plena de criação. 

Nesse sentido as táticas de consumo consistiriam em “engenhosidades do fraco 

para tirar partido do forte”, que “vão desembocar então em uma politização das práticas 

cotidianas” (CERTEAU, 1998, p. 44). Diferentemente do que a palavra “fraco” indica o 

pesquisador esclarece que os atores dessa marginalidade criativa não se restringiriam a 
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membros de pequenos grupos, mas alcançariam até mesmo proporções massivas. O 

desenvolvimento de novas apropriações e de outros modos de usar operaria, sobretudo, a 

partir da criação de linguagens próprias. 

Outro movimento das redes sociais online serve como ilustração para as reflexões 

do autor. Em 2015, a campanha “Homens que amamos” da marca de cosméticos Risqué 

lançou uma linha de esmaltes com títulos como “Léo mandou flores”, “João fez o jantar” 

e “Fê mandou mensagem”. A partir do indexador “#homensrisque” usuárias, 

majoritariamente mulheres, do Twitter e do Facebook parodiaram45 os nomes dos 

esmaltes com frases como “Fábio me interrompeu seis vezes enquanto eu falava” e "meu 

chefe me humilhou insinuando que eu só estava empregada pq era gostosa". Desse modo, 

denunciaram atitudes abusivas que encontraram em seu cotidiano e que parecem 

representar suas experiências de forma mais crível do que a campanha.  

À luz de Certeau (1998) podemos notar que a cotidianidade das redes foi tomada 

por releituras criativas que de maneira nada passiva visavam subverter o discurso da 

marca. Contudo, tal encaminhamentos não é o único possível e ao nos aproximarmos das 

plataformas digitais observamos que as conversações se desenvolvem em sentidos 

variados. O último tópico desse subcapítulo volta-se para as particularidades e 

idiossincrasias dessas ferramentas. 

 

2.9. Um olhar sobre as redes sociais online 

No começo do século XXI o advento das redes sociais online anunciava novas 

formas de comunicação, mediadas pelo computador. Outrora o telefone minimizara os 

efeitos da distância geográfica como impedimento para a conversação imediata; as 

modernas plataformas digitais, por sua vez, acentuariam o contato desterritorializado e 

estimulariam interações entre grupos mais numerosos, fossem esses compostos por 

conhecidos ou desconhecidos. 

Desde tempos imemoriais o convívio com outros sujeitos ordena-se a partir de 

redes sociais. Embora estas não consistam em um ordenamento inédito, possivelmente 

nunca foram tão visíveis quanto nas plataformas digitais. Parece bastante plausível 

assumir que o uso dessas ferramentas seja influenciado pela vontade de facilitar o contato 

com pessoas próximas a nós, mas o pesquisador norte-americano Mark Granovetter 

                                                           
45 Paródias disponíveis em notícia da Folha de S. Paulo, disponível em:  

http://f5.folha.uol.com.br/voceviu/2015/03/1606897-risque-e-criticada-por-machismo-apos-campanha-

homens-que-amamos.shtml  Acessado em 6 de novembro de 2017, às 10h25. 

http://f5.folha.uol.com.br/voceviu/2015/03/1606897-risque-e-criticada-por-machismo-apos-campanha-homens-que-amamos.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/voceviu/2015/03/1606897-risque-e-criticada-por-machismo-apos-campanha-homens-que-amamos.shtml
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(1983) salienta que a força das redes em geral reside justamente no impacto dos laços 

mais fracos, pois esses criam pontes que tornam possíveis as interligações entre 

indivíduos e grupos. 

Os pesquisadores da Comunicação não tardaram a investigar as novas 

possibilidades inauguradas pelo avanço tecnológico, tais como o desenvolvimento de 

novos modos de interação entre comunidades sociais, o surgimento de linguagens 

pautadas no imperativo da velocidade e as expressões renovadas e singulares da 

subjetividade nos domínios da internet. Conforme os anos se sucederam ao longo do 

século, as redes sociais online consolidaram sua influência no cotidiano contemporâneo 

e institucionalizaram-se na cultura cosmopolita do tempo presente. Atualmente, os que se 

negam a criar perfis nessas redes acabam por se tornarem excluídos de muitos dos 

processos da vida social. 

A comunicóloga Raquel Recuero percebe as referidas plataformas digitais “não 

apenas como expressões de redes sociais offline, mas como complexificações das 

mesmas” (RECUERO, 2009, p. 17). A pesquisadora ressalta que os indivíduos atuam 

nesses espaços internáuticos através de representações da própria vida, construídas de 

modo a expressar elementos da personalidade que se deseja exibir. São as “narrações de 

si” tratadas por Sibilia (2016) como construções intencionais do eu, que constituiriam um 

território privado dos usuários no universo essencialmente público da internet. 

Reconhecemos que parte expressiva dessas narrações se estabelece como 

performances de intimidade, que costumam dizer muito mais sobre as intenções do autor 

ao construir a publicação do que sobre a sua vida particular propriamente dita. Não 

obstante, especulamos que a as redes sociais online estimulam os indivíduos a elaborar 

publicações acerca de sua vida íntima: mesmo que tenham consciência da existência de 

um público amplo – e por vezes estranho às suas questões pessoais – o contato que não é 

exercido face a face pode ser um facilitador para estimular o compartilhamento de 

privacidade, de modo a solidificar-se como extimidade. 

Recuero (2009) coloca em oposição perspectivas que salientam o aspecto 

comunitário das redes – que privilegia a colaboração entre internautas e o estreitamento 

dos laços sociais – com o entendimento de que essas plataformas incitariam um 

individualismo crescente. De acordo com o nosso ponto de vista essas posturas não são 

excludentes. Ambas parecem válidas e mais ou menos preponderantes a depender da 

situação. A observação de casos concretos expõe hábitos comunicacionais que colocam 

ora uma, ora outra tendência em destaque. 
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A pesquisadora resgata o pensamento de Ogburn & Nimkoff (in RECUERO) 

acerca de interações sociais para enquadrar os principais padrões de contato via redes 

online em três categorias: cooperação, competição e conflito. O primeiro compreende o 

trabalho compartilhado que visa um objetivo em comum; o segundo refere-se a luta social 

que não abarca reações de hostilidade; já o terceiro envolve antagonismos que podem 

levar à ruptura de laços. O objeto desta pesquisa permite a identificação dessas 

modalidades de fenômenos, como nos esforçaremos para demonstrar a seguir. 

Figura 4 

 

A imagem acima consiste em uma publicação de um perfil público do Instagram 

no contexto da polêmica do “bela, recatada e do lar”. Ao reivindicar o direito da mulher 

para decidir os papeis que assume na sociedade e na cotidianidade do lar a usuária coopera 

com outras construções discursivas que circulam na Internet sob paradigmas ideológicos 

semelhantes. Em relação ao discurso do site da Veja, porém, a internauta coloca-se em 

competição, tanto no que se refere à revista quanto no que tange aos usuários que 

defenderam posicionamentos conservadores acerca das potencialidades da mulher. Tal 

modo de interagir não se traduz apenas como rivalidade, mas apresenta igualmente um 

caráter produtivo, pois instiga o debate de ideias. 

Além de oferecer espaços para a conversação geral e para a criação de 

representações de si, as redes sociais online tornaram-se um suporte eficaz no sentido de 

gerar capital social, que consiste em um “valor construído a partir das interações entre 

atores sociais” (RECUERO, 2009, p.45). O referido mecanismo abarcaria atributos como 

visibilidade (capacidade de tornar-se visível aos outros); reputação (percepções sobre 

uma pessoa específica elaboradas pelos outros indivíduos); popularidade (notoriedade de 
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alguém em relação às redes de que participa); e autoridade (poder de influência de um 

sujeito sobre determinada rede social). 

O componente mais facilmente percebido na figura acima é a visibilidade. A 

usuária mostra-se e ao fazê-lo tenta, intencionalmente ou não, intervir na reputação que 

os seus contatos constroem sobre ela.  Dependendo dos efeitos que a publicação ocasionar 

na rede pode aumentar ou diminuir a sua popularidade perante os outros usuários. Se a 

notoriedade for expressiva o bastante é capaz de conquistar um status de autoridade que 

a permita influenciar em larga escala na rede social em que atua. 

Além desses fatores, tratar das plataformas de interação digital na atualidade 

implica em tocar na temática dos memes, uma linguagem tão eficaz quanto heterogênea 

no momento presente das redes sociais online. À luz de Recuero (2009) define-se memes 

como o produto de ideias repetidamente replicadas. Eles assumem formatos variados: 

texto, imagem, vídeo, sons e combinações dentre essas mídias são as possiblidades mais 

comuns. A propagação em uma plataforma agregaria novos sentidos e informações em 

sua estrutura. Seriam justamente essas variações que garantiriam a relevância e 

permanência de um meme. 

Os memes, muitas vezes, tem um efeito epidêmico sobre uma rede: propagam-se 

com facilidade e o alcance que adquirem pode restringir-se a um local específico ou 

conquistar abrangência mundial. Outra característica do fenômeno é a longevidade, que 

transitaria entre a expressão efêmera e a sobrevivência perene. Quanto ao conteúdo, por 

sua vez, salienta-se que oscilariam entre a fidelidade ao teor do conteúdo original e a 

capacidade de criar novas releituras e interpretações em relação aos usos iniciais. 

A enorme difusão do mote “bela, recatada e do lar” bem como as múltiplas 

apropriações feitas a partir da polêmica nos proporcionam enquadrá-lo como um meme. 

O alcance que obteve não parece ter adquirido uma dimensão global, mas dá sinais de ter-

se espraiado enormemente em termos de Brasil. No que se refere ao conteúdo nota-se 

uma complexidade bastante fértil: incluiu desde recombinações pouco inovadoras quanto 

à mensagem originalmente interpretada até manifestações que caminharam no sentido 

oposto ao que foi percebido como original. Já no que tange à permanência, observamos 

que até o momento de escrita desse texto o meme continua a ser periodicamente 

resgatado, o que indica que talvez tenha adentrado na cultura de internet brasileira. 

Neste capítulo procurou refletir sobre uma diversidade de facetas da relação entre 

mídia e intimidade, principalmente com base em questões acerca do jornalismo e das 

redes sociais online, os dois grandes eixos comunicacionais nos quais a polêmica “bela, 
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recatada e do lar” se fez presente de maneira mais consolidada. Embora tenhamos 

abordado temáticas muito diferentes, as discussões desembocaram em conclusões 

aproximadas, que elencam os tópicos da representação e da construção de realidades 

midiáticas como os pontos-chave para compreender mais profundamente o cenário 

contemporâneo da comunicação social. Nas próximas páginas adentraremos no estudo de 

caso com a esperança de desenvolvermos um olhar crítico do objeto, que mescle os 

debates teóricos realizados até o momento com o arcabouço metodológico da análise do 

discurso. Portanto, caminhemos. 
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3.  ESTUDO DE CASO: INVESTIGAÇÃO SOBRE A POLÊMICA “BELA, 

RECATADA E DO LAR” 

 

O que é uma mulher?  

Eu lhes asseguro, eu não sei.  

Não acredito que vocês saibam. 

 Não acredito que alguém possa saber  

até que ela tenha se expressado em todas as artes  

e profissões abertas à habilidade humana. 
 

Virginia Woolf 

 

 

Comecemos, enfim, o estudo de caso. Esperamos, contudo, que já tenha ficado 

patente ao longo dos capítulos anteriores que essa etapa da pesquisa não constitui o espaço 

exclusivo para a análise do objeto, posto que no decorrer do desenvolvimento teórico não 

apenas refletimos sobre esse como também recorremos a uma série de exemplificações 

com o propósito de irradiá-lo. Gostaríamos ainda de relembrar que o corpus da 

dissertação é composto pela polêmica “bela, recatada e do lar”. Não se reduz, portanto, à 

observação do perfil jornalístico de Marcela Temer da revista Veja, pois inclui em seu 

escopo publicações de usuários de redes sociais online referentes à temática. 

Conforme previamente explicado na Introdução, o enfoque metodológico do 

estudo de caso constitui-se a partir da hibridização de métodos da Análise do Discurso 

(AD) com Teorias da Comunicação. Tal combinação não é inédita e pode-se apontar uma 

ampla gama de estudos científicos tanto da Linguística quanto da Comunicação que se 

propõem a fazer aproximações entre os saberes que as referidas áreas desenvolvem. 

Todavia, observamos que cada pesquisa que se apoia sobre os métodos da AD apresenta 

características muito particulares, pois recorrem a acepções e autores específicos do vasto 

arcabouço metodológico da área. 

 A fim de esclarecer nossas intenções parece-nos proveitoso especificar sobre quais 

elementos pretendemos tratar e à luz de qual teoria. No que tange ao jornalismo, 

concentramo-nos na versão digital da reportagem sobre Marcela. A matéria impressa é 

brevemente avaliada apenas no que difere de seu par disponível na internet. Quanto às 

redes sociais online, por sua vez, focaremos em publicações feitas no Instagram. Outras 

plataformas, contudo, também contribuem para ilustrar a discussão quando trazem 

perspectivas diferenciadas. 
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 Já no que se refere aos instrumentos metodológicos da AD decidimos nos ater ao 

livro “Análise de textos de comunicação” (2004) do linguista francês Dominique 

Maingueneau. Apesar do tamanho sucinto, a obra contém conceitos o bastante para 

realizar um estudo de caso aprofundado, que tanto evite a excessiva dispersão de ideias 

quanto se preserve do risco de tratar as discussões com superficialidade no decorrer de 

seu desenvolvimento. 

 Primeiramente, convém apontar algumas das explicações centrais do pensador 

francês acerca do discurso, que não se resumiria apenas à atividade verbal, mas consistiria 

em uma forma de ação sobre o outro. Já o termo “enunciado” retrataria uma sequência 

verbal produzida por um sujeito, o enunciador, e transformada por outros indivíduos que 

participam do processo de enunciação, os interlocutores ou co-enunciadores. Longe de 

configurar-se como um processo linear, essas múltiplas instâncias não apenas 

complementam continuamente os enunciados que desenvolvem como também fazem 

referências a formações discursivas anteriores, a ponto de dificilmente conseguir-se 

determinar um enunciador originário ou mesmo um momento fundador da enunciação.  

Dentre as concepções basilares do pensamento do estudioso, cujo conteúdo 

harmoniza com as reflexões de outros pesquisadores da área, desponta a de que os 

sentidos de um enunciado não são determinados apenas pela intenção subjacente do 

enunciador que o criou ou pelo que está claramente inscrito em sua estrutura verbal. 

Segundo tal ótica, o ato de interpretar seria uma tarefa ativa e permanente de reconstrução 

de um texto, de modo que “compreender um enunciado não é somente referir-se a uma 

gramática ou a um dicionário, é mobilizar saberes muito diversos, fazer hipóteses, 

raciocinar, construindo um texto que não é dado preestabelecido e estável” 

(MAINGUENEAU, 2004, p. 20). 

 À vista disso, com a finalidade de nos aproximarmos de uma compreensão 

razoável sobre o objeto empenhar-nos para delinear as circunstâncias de produção dos 

enunciados abordados. Apesar da clara impossibilidade de assumirmos a posição dos 

enunciadores no instante da enunciação buscaremos apreender o contexto geral da esfera 

pública no momento em que a polêmica emergiu nas conversações midiáticas. 

O perfil jornalístico “Marcela Temer: bela, recatada e do lar” foi publicado em 18 

de abril de 2016. O cenário político do país estava em plena ebulição. Um dia antes, em 

17 de abril, a primeira etapa de instauração do processo de impeachment da então 

presidente Dilma Rousseff, afiliada ao Partido dos Trabalhadores (PT), tinha sido 

aprovada na Câmara dos Deputados com 367 votos a favor. Era de conhecimento público 
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que o vice de Dilma, Michel Temer, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), afastara-se politicamente da antiga aliada: indícios dos bastidores da política 

sugeriam, inclusive, que Temer já planejava o seu possível governo à frente do Executivo. 

Um episódio figura como particularmente simbólico em relação à ruptura entre os 

dois políticos. Poucos meses antes, em dezembro de 2015, a imprensa divulgara uma 

carta46 escrita por Temer e direcionada à Rousseff. Na época, muito se questionou sobre 

como um documento que envolvia autoridades hierarquicamente tão importantes chegara 

às mãos da imprensa com tanta facilidade e rapidez. Especulou-se, inclusive, que a 

correspondência fora elaborada com o propósito de simular um vazamento, mas de forma 

a justificar indiretamente ao povo brasileiro a mudança da rota do PMDB, que em breve 

deixaria oficialmente de apoiar o PT no governo federal. 

Não podemos assegurar que essa suposição seja verdadeira. Mas caso isso tenha 

ocorrido o recurso chama a atenção pela espetacularização de uma pretensa intimidade. 

Ainda que a natureza do privado fosse falsa, a intenção embutida na carta parece ser criar 

uma aura de veracidade que fundamente a mudança do posicionamento político: ao longo 

do texto elenca-se uma série de motivos que levaram Temer a suspender o apoio à Dilma.  

Mesmo que o relato consista apenas em uma mensagem de cunho interpessoal, 

evidencia como a condução da política é atravessada por questões privadas ou mesmo de 

intimidade. Temer chega a empregar o termo “desabafo” para categorizar a 

correspondência. O texto apresenta um tom de lamúria e ressalta que o remetente sempre 

teve ciência da desconfiança de Dilma em relação a ele. Em um momento o enunciador 

queixa-se de ser um vice decorativo; em outro acusa a presidente de ter dispensado um 

ministro indicado por ele com o propósito exclusivo de desvalorizá-lo. As questões de 

relevância pública permanecem no escanteio. 

A fim de aprimorar a compreensão do caso convém utilizarmos outro conceito da 

AD. Trata-se da cena de enunciação, que Maingueneau (2004) desmembra em três 

dimensões: cena englobante, que se refere ao tipo de discurso; cena genérica, que consiste 

no gênero discursivo e cenografia, que aborda a situação específica do enunciado. A partir 

das distinções identificamos que a cena englobante consiste no discurso político.  

A carta parece ser a cena genérica do documento. O tom de pessoalidade é próprio 

a esse gênero do discurso, que estabelece uma conversação direta entre interlocutores. 

Observamos ao longo do referencial teórico que o senso comum tende a perceber as 

                                                           
46 Informações disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-carta-enviada-

pelo-vice-michel-temer-dilma.html Acessado em 14 de dezembro de 2017, às 16h45. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-carta-enviada-pelo-vice-michel-temer-dilma.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-carta-enviada-pelo-vice-michel-temer-dilma.html
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expressões do privado como um traço que demonstra a autenticidade de uma situação, 

ainda que na prática sejam comuns as performances de intimidade. Desse modo, se a 

correspondência foi produzida para atingir a opinião pública, é provável que o enunciador 

tenha tentado se ancorar nessa pretensa aura de veracidade. 

A cenografia, contudo, afastaria o discurso político daquele preconizado pelos 

ideais da política como via para alcançar o bem comum. Em contraposição, o aproximaria 

das decisões práticas do cotidiano da política. Tal característica revelaria a função 

pragmática do discurso, um ponto que segundo Maingueneau (2004) define as formações 

discursivas que buscam atingir um objetivo. Ao sugerir que não teve muitas 

possibilidades para atuar na condução do governo, Temer poderia tentar descolar a sua 

imagem da reputação obtida pela administração de Rousseff que, então, enfrentava sérias 

críticas na opinião pública. 

Voltemos ao contexto geral de meados de 2016. No campo econômico o 

desempenho brasileiro vinha se deteriorando rapidamente e as notícias sobre a crise 

dominavam os noticiários. Após sucessivos escândalos de corrupção – advindos da ampla 

maioria dos partidos – e de um processo eleitoral marcado por polarizações, a imagem de 

Dilma desgastava-se entre a população, o que se evidenciava nas sucessivas quedas de 

aprovação ao seu mandato.  

Durante o primeiro semestre do ano as ruas foram tomadas por manifestações de 

caráter bastante contrastante: por um lado, protestava-se contra o Partidos dos 

Trabalhadores (PT) e clamava-se por medidas associadas ao espectro conservador e de 

direita da política. Por outro, pessoas que se identificavam com bandeiras mais à esquerda 

demonstravam apoio às conquistas dos governos petistas e reivindicavam medidas 

progressistas para contornar as dificuldades financeiras. 

Menos de um mês após a divulgação da matéria da Veja, em 12 de maio, o Senado 

Federal aprovou a instauração do processo de impeachment, o que obrigou a presidente a 

afastar-se provisoriamente do cargo. Em 31 de agosto do mesmo ano, o plenário do 

Senado confirmou definitivamente a deposição de Dilma Rousseff. No mesmo dia, 

Michel Temer foi empossado como presidente. A primeira presidente mulher do Brasil 

começara 2016 como líder reeleita, mas terminou o ano destituída do cargo. 

Tal contexto nos permite dizer que, na eventualidade de uma substituição 

presidencial, entre as intenções da Veja poderia estar a de apresentar ao público a figura 

com possibilidades de tornar-se a nova primeira-dama do Brasil, Marcela Temer. Dessa 

maneira, a revista provavelmente também se propunha a retratar a personalidade e a 
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biografia de Temer, que tinha grandes chances de assumir o mais alto cargo do poder 

Executivo do País. 

Não podemos deixar de considerar os efeitos de tal fato para a história feminina. 

Vimos anteriormente como em todo o mundo a função da mulher na sociedade esteve 

atrelada ao ambiente privado; enquanto os avanços na esfera pública foram conquistados 

vagarosamente e de modo desigual nos diferentes países. No Brasil também pudemos 

testemunhar progressos. Se no começo do século XX as revistas voltadas para as mulheres 

orientavam o público-alvo a não deixar a casa sem a companhia de um homem, em 2010 

as mulheres ocupariam postos nos mais variados cargos políticos e do mercado de 

trabalho, inclusive na chefia do Executivo. Não acreditamos que a derrocada de Dilma 

possa ser explicada exclusivamente devido ao seu gênero, mas supomos que esse talvez 

seja um dos motivos da rejeição de sua figura entre grupos e políticos mais conservadores: 

no geral, a sociedade brasileira caminha para tornar-se mais igualitária, mas muitos 

desafios ainda parecem se colocar no percurso das mulheres. 

Em contraposição à Dilma, Marcela Temer dá sinais de estar em sintonia com os 

antigos arquétipos sobre o comportamento feminino: na matéria da Veja assegura que 

Temer foi o seu único namorado; dedica-se à criação do filho enquanto o esposo está à 

frente da presidência e mesmo a atuação dela na vida pública – capitaneada pelo programa 

Criança Feliz – pode ser relacionada a do marido e às atribuições maternas, já que consiste 

em um programa do governo federal voltado para crianças. Tais traços atravessam não 

apenas os enunciados que Marcela produz sobre si mesma, mas também os discursos 

elaborados por seu cônjuge. 

Na data de 8 de março de 2017, dia Internacional da mulher, em pronunciamento47 

oficial Michel Temer declarou que as mulheres têm uma grande participação na 

economia, pois não há quem seja mais capacitado do que elas para “indicar os desajustes 

de preço no supermercado e ninguém é melhor para detectar as eventuais flutuações 

econômicas, pelo orçamento doméstico maior ou menor”. Afirmou também que são as 

mulheres que realizam a formação dos filhos, não os homens, e ilustrou a fala com seu 

caso pessoal: "tenho absoluta convicção, até por formação familiar, por estar ao lado da 

Marcela, o quanto a mulher faz pela casa, o quanto faz pelo lar, o quanto faz pelos filhos”. 

Na ocasião acrescentou ainda que com o fim da crise econômica as mulheres 

teriam acesso a empregos que fossem além dos afazeres do lar. Torna-se patente pelo 

                                                           
47 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/03/1864708-tenho-conviccao-do-que-a-

mulher-faz-pela-casa-diz-temer-no-dia-da-mulher.shtml Acessado em 21 de dezembro de 2017, às 18h50. 
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conjunto da fala que mesmo que o discurso do presidente admita o direito das mulheres 

atuarem no mercado de trabalho, a construção de sentidos em relação a esse gênero 

permanece estreitamente vinculada às tarefas domésticas e aos cuidados com a casa e com 

a família. Em tal concepção a mulher mantêm-se como a zeladora da vida privada e o 

presidente recorre à própria vivência familiar para exemplificar o panorama que traçou. 

Conforme dito anteriormente, as versões online e impressa da referida reportagem 

da Veja compartilham o mesmo texto. Todavia, nas marcas que se encontram além do 

texto corrido, ou seja o que Maingueneau (2004) denomina como paratexto, encontram-

se as maiores diferenças, conforme veremos mais adiante. Antes de analisá-lo parece-nos 

fundamental desenvolver reflexões sobre a natureza dos suportes envolvidos, pois “o 

texto é inseparável de seu modo de existência material” (MAINGUENEAU, 2004, p. 68)  

A consolidação do jornalismo como instituição social está deveras relacionada ao 

suporte impresso.  Previamente no estudo, Habermas (2014) alertou-nos sobre o impacto 

do jornal impresso para o estabelecimento de uma esfera pública que discuta as questões 

comuns a todos. A partir do século XVIII, a possibilidade de difundir informações acerca 

do cotidiano em larga escala teve fortes impactos na organização da sociedade. O século 

XX, por sua vez, testemunharia a profissionalização do campo jornalístico e o 

crescimento das empresas de mídia. 

O desenvolvimento tecnológico ofereceria novos meios de comunicar-se 

socialmente, como o rádio e a televisão. No campo da Comunicação muito se discutiria 

sobre a capacidade dos veículos de imprensa influenciarem o imaginário coletivo. Tal 

debate foi inaugurado ainda quando o papel reinava absoluto e posteriormente expandiu-

se para abranger os novos meios de comunicação. Em geral48, a convivência com outros 

suportes e o próprio hábito de leitura individual aparentam ter conferido ao impresso a 

reputação de um meio mais sério, no qual as informação são abordadas em grau superior 

de profundidade. 

Se nos voltarmos especificamente para a revista, características como a 

periodicidade mais lenta e a presença de textos mais reflexivos parecem acentuar as 

impressões genéricas que recobrem o impresso como um todo. A jornalista e escritora 

Marília Scalzo (2006) argumenta que como não é viável competir em velocidade com 

                                                           
48 Essas observações podem ser facilmente contraditas, basta recorrer aos notoriamente sensacionalistas 

tabloides britânicos, por exemplo, mas nesse ponto tentamos justamente descrever as noções superficiais 

sobre o impresso que fazem parte do senso comum para demonstrar, em linhas gerais, como esse suporte é 

majoritariamente percebido. 
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outras mídias, essas costumam investir em coberturas que vão além do fato noticioso a 

fim de alcançar o nível de análise de uma temática ou acontecimento. 

Uma visita49 a grandes bancas atesta a pluralidade de publicações destinadas a 

diversos interesses como moda, dieta, ciência, celebridades, automobilismo e história. 

Presumimos que muitas dessas se situem na fronteira entre jornalismo e entretenimento. 

A tendência da segmentação, que se espalhou intensamente entre diversos suportes, 

acompanha a revista desde o seu surgimento, relata Scalzo (2006). Além disso, a relação 

de proximidade com o leitor seria outro traço distintivo do meio.  

A periodicidade menor; o formato reduzido, que costuma caber na bolsa e a 

qualidade do papel - superior à do jornal - estimulariam o leitor não apenas a consumi-

las, mas também a colecioná-las. Diferentemente dos grandes jornais, o público alvo não 

consistiria em uma massa indistinta, mas apesentaria um perfil bem mais definido. A 

revista, enfim, é “um encontro entre um editor e um eleitor”, um contato que “une um 

grupo de pessoas e dá sensação de pertencer a um determinado grupo” (SCALZO, 2004, 

p. 12). 

 Quando se leva em conta que as edições semanais da Veja contabilizam50 

1.206.173 exemplares nota-se que há uma audiência muito vasta. Isso não significa que 

inexista um público alvo: dos assinantes da publicação 58% pertencem às classes A e B. 

É razoável supor que alguns dos exemplares sejam lidos por mais de um leitor, mas ainda 

assim o alcance do site da revista mostra-se imensamente superior em termos estatísticos. 

Somente de setembro a outubro de 2017, por exemplo, somou 30.008.974 visitantes 

únicos. Em números de visitas a páginas chegou a 84.556.765. 

Tais algarismos podem nos dar dimensão sobre a expressiva audiência que a 

internet permite atingir. Para quem tem acesso às plataformas online – e verificamos 

previamente através da Pesquisa Brasileira de Mídia de 2016 que 37% da população 

brasileira encontra-se excluída desse processo – acessar um site ou clicar em um link 

aparenta ser mais fácil do que assinar uma revista ou comprar um exemplar nos pontos 

de venda: à primeira vista, tanto ser assinante quanto o ato da compra demandam interesse 

e compromisso maior com a publicação. 

Logo, a internet propicia instantaneidade e facilidade excepcionais no que tange 

ao acesso à informação. Isso significa que se potencializaram as oportunidades tanto para 

                                                           
49 Referência à monografia escrita durante a graduação pela atual mestranda (NASCIMENTO, 2015). 
50 Informações sobre audiência encontradas no Mídia Kit da Veja, disponível em 

http://publiabril.abril.com.br/midia_kits Acessado em 18 de dezembro de 2017, às 14h35.  

http://publiabril.abril.com.br/midia_kits
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veículos alternativos ganharem espaço no cenário midiático, quanto para que as empresas 

tradicionais de comunicação expandam o seu alcance. Contudo, não deve ser difícil 

verificar que aumento não coincide necessariamente com aprovação: ao considerarmos o 

ambiente polarizado que, com frequência, forma-se na rede mundial de computadores 

supomos que ocasionalmente este crescimento reflita acessos de indivíduos que reprovam 

determinados conteúdos ou organizações empresariais. Nesse caso, o consumo não 

representaria um endossamento ao discurso, mas uma verificação do que o outro fala para 

a partir disso criticá-lo. 

O alargamento do público pode ter como consequência que uma parcela da 

recepção não corresponda ao que Maingueneau (2004) denomina de leitor-modelo, ou 

seja, imagem feita pelo enunciador sobre caraterísticas e aptidões de sujeitos que 

potencialmente lerão o texto. Aliado ao afastamento do interlocutor almejado, a resposta 

a produtos midiáticos efetiva-se de maneira mais simples e instantânea na rede, o que 

aparenta impulsionar as reações dos internautas. 

Não seria prudente, porém, tratar da internet como um ambiente uniforme: cada 

suporte singular comporta múltiplas ambientações. Se a rede mundial de computadores 

como um todo fomenta reações aos conteúdos da mídia, isso é particularmente evidente 

nas redes sociais online. Outro aspecto que se notabiliza nessas plataformas é a mediação 

entre usuários. No paradigma clássico da Comunicação o jornalismo realiza a ponte entre 

a informação e o conjunto da sociedade. Contudo, o pesquisador brasileiro Luís Sá 

Martino (2014) mostra que em 1950 estudos já percebiam furos nessa visão e defendiam 

através do modelo do “Fluxo em duas etapas” que a comunicação interpessoal altera os 

sentidos elaborados por veículos de comunicação de massa. 

O meme, que definimos previamente, estabelece-se como um recurso capaz de 

demonstrar tal lógica. Mesmo que discordassem do teor do discurso que interpretaram 

como difundido pela Veja parece improvável que milhares de usuários das plataformas 

digitais criassem publicações similares como mecanismo para criticar o “bela, recatada e 

do lar”. Observa-se, portanto, que a difusão de reações anteriores foi fundamental para as 

proporções adquiridas pela polêmica. Maingueneau (2004) afirma que “um discurso só 

adquire sentido no interior de um universo de outros discursos, no qual ele deve traçar o 

seu caminho. Para interpretar qualquer enunciado é necessário relacioná-lo a muitos 

outros” (MAINGUENEAU, 2004, p. 55). Tal acepção pode ser referenciada por meio do 

termo interdiscurso, que constituiria uma heterogeneidade que revelaria a intenção do 

interlocutor. 
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Figura 5 

 

Figura 6 

 

As ilustrações acima exemplificam o processo do interdiscurso. Até onde 

conseguimos verificar a figura 5, que retrata um post no Twitter, foi a primeira a construir 

o enunciado, que posteriormente se espalhou para outras plataformas, como é possível 

observar na figura 6, que se apropriou desse na legenda para compor outra enunciação. O 

uso das aspas na última reforça o argumento de que a enunciação foi inspirada em um 

intradiscurso. 
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Há um diálogo entre as publicações, que aparentam operar segundo a lógica de 

cooperação, estudada anteriormente por meio da obra de Recuero (2009). No processo da 

conversa, entretanto, a figura 6 não apenas realiza uma mimese, mas através das hashtags 

e da imagem desenvolve novos sentidos que também passarão a circular no universo 

interdiscursivo que constitui a polêmica: verifica-se que a co-enunciação compõe um 

novo discurso. 

Em um ambiente que aparenta ser a sua casa, a usuária coloca-se na arena de 

disputa de sentidos através de uma performance de intimidade que utiliza o próprio corpo 

seminu como via para contrapor-se à representação do cotidiano doméstico e conservador 

de Marcela Temer. Recorremos novamente a Recuero (2009) para sugerir que, se por um 

lado as figuras 5 e 6 cooperam entre si, por outro estabelecem uma relação de competição 

com a revista Veja. Pode-se avaliar, inclusive, que a figura 6 chega a iniciar um confronto 

ao denominar abertamente a publicação de machista. 

Convém notar que os discursos de crítica à notícia evitaram referir-se ao 

enunciador-jornalista – a repórter Juliana Linhares – que escreveu a reportagem. Além 

disso, identificam o enunciador por excelência através de denominações tais quais 

“Veja”, “mídia” e “revista”. Há, portanto, um apagamento da figura da repórter que 

possivelmente está atrelado a práticas deontológicas majoritárias do jornalismo. O 

pesquisador Nilson Lage (1987) explica criticamente que de acordo com a redação 

jornalística conceitos que expressam a subjetividade são excluídos com o propósito de 

alcançar uma ideia de verdade que esteja “restrita ao conceito clássico de adaptação do 

enunciado aos fatos” (LAGE, 1987, p.25). Ele acrescenta que para a área é de suma 

importância passar impressões de veracidade. 

A profusão de manuais de redação e de livros introdutórios ao jornalismo que 

defendem a inibição de indicativos de subjetividade – como verbos na primeira pessoa e 

o uso de adjetivos – revela que o imperativo da impessoalidade consolidou-se como uma 

das marcas distintivas do gênero textual jornalístico. Consequentemente, o que na maioria 

das vezes se sobressai para o público não é a figura do repórter, mas a imagem do veículo 

que representa. De modo um pouco irônico, sujeitos mostram-se impessoais enquanto 

empresas adquirem uma persona própria. Jornalistas que atingiram um patamar 

expressivo de notoriedade, todavia, costumam fugir à regra, mas não a ponto de o público 

deixar inteiramente de atribuir os enunciados que essas figuras desenvolvem ao veículo 

no qual exercem o seu ofício.  
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Maingueneau (2004) define a voz que sustenta o texto como o ethos. Trata-se de 

um enunciador encarnado, que não corresponde obrigatoriamente ao autor que de fato 

elaborou a enunciação. A responsabilidade pelo discurso sexista percebido por muitos 

dos internautas foi conferida à revista Veja, possivelmente devido tanto aos fundamentos 

do texto jornalístico quanto ao ethos historicamente atribuído à publicação. A postagem 

abaixo ilustra tais considerações: 

 

Figura 7 

 

Nesse ponto é plausível questionar: qual o ethos discursivo da Veja? 

Primeiramente, realçamos que esse será percebido de maneira distinta por diferentes 

interlocutores:  os profissionais da linha editorial provavelmente se esforçam para 

delinear uma voz que emane credibilidade e eficiência na transmissão do conteúdo; o 

leitor cativo deve perceber a revista como um meio para atualizar-se acerca dos principais 

acontecimentos e discussões da esfera pública; já os sujeitos que desgostam do veículo 

possivelmente consideram as suas coberturas tendenciosas.  

Dito isso, destacamos que o espaço conquistado pela Veja na esfera pública 

midiatizada possivelmente foi solidificado devido ao papel fundamental da publicação no 

desenrolar de fatos de grande interesse nacional. Em 25 de abril de 199251, por exemplo, 

as lendárias páginas amarelas - espaço voltado para entrevistas - apresentaram o embrião 

de um dos maiores escândalos políticos do país. Em entrevista exclusiva, Pedro Collor de 

                                                           
51 Referência à monografia escrita durante a graduação pela atual mestranda (NASCIMENTO, 2015). 
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Mello denunciava desvios de dinheiro público feitos pelo irmão, o então presidente da 

República Fernando Collor de Mello, em suposta parceria com Paulo César Farias. As 

investigações subsequentes culminaram com o impeachment de Collor. 

Apesar de tais atuações, distintas pesquisas acadêmicas que se debruçam sobre o 

jornalismo têm apontado que, nos últimos anos, verificam-se compromissos implícitos da 

revista com a agenda econômica neoliberal e alinhamentos ideológicos com os partidos e 

os ideais da direita política. Após o período de ditadura, essa tendência teria ganhado 

corpo principalmente como crítica constante ao Partido dos Trabalhadores (PT), seja 

quando era oposição ou nos momentos de situação. Além de uma suposta campanha 

contra grupos mais à esquerda, alega-se que também se poderia notar uma exaltação dos 

partidos mais conservadores - com destaque para o Partido da Social Democracia 

Brasileira (PDSB) - e um abrandamento das denúncias contra os políticos que o 

representam. 

Como exemplo para essa alegação, podemos citar a edição 2397, de outubro de 

2014, mês em que os brasileiros votaram para escolher o presidente da república. No dia 

23 de outubro, a Veja divulgou uma capa em que o ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, 

apareciam nas extremidades da página. No centro, uma denúncia alertava que “eles 

sabiam de tudo”, em referência aos escândalos de corrupção que envolvem a Petrobrás. 

Após a liberação de pesquisa que confirmava a liderança da petista, a edição, que só sairia 

no dia 29, foi adiantada e grupos à esquerda denunciaram o ato como tentativa de 

interferir nos resultados do segundo turno, realizado no dia 26, e que opôs Rousseff ao 

senador Aécio Neves, do PSDB. 

Além do adiantamento, a Veja divulgou panfletos nas ruas com a impactante capa. 

A matéria, que supostamente evidenciaria o conhecimento dos protagonistas da notícia 

sobre a corrupção na estatal, continha fontes imprecisas e declarações secretas que teriam 

sido ditas em um processo de delação premiada do doleiro Alberto Youseff. O advogado 

da fonte negou52 que seu cliente tenha vazado tais informações. Até o momento as 

investigações não avançaram no sentido de provar as denúncias da revista. Em 25 de 

outubro do mesmo ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concedeu53 o direito de 

                                                           
52 Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/blogs/midiatico/retificacao-em-depoimento-de-youssef-

e-mentira-diz-advogado-6661.html Acessado em 4 de janeiro de 2018, às 20h20. 
53 Disponível em: http://eleicoes.uol.com.br/2014/noticias/2014/10/25/tse-da-direito-de-resposta-a-dilma-

no-site-da-revista-veja.htm Acessado em 4 de janeiro de 2018, às 20h22. 
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resposta54 à coligação Com a Força do Povo, da candidata Dilma Rousseff, contra a 

editora Abril. No dia seguinte, a resposta foi publicada no site da revista. 

Os referidos episódios dão-nos subsídio para compreender um dos prováveis 

fundamentos que motivou grande parcela dos co-enunciadores a acusar a revista de 

difundir valores conservadores. A atitude deve ter-lhes parecido condizente com o ethos 

que associavam à publicação. Relembramos que a AD entende que não existe um sentido 

estável para um discurso: os modos de apreender um enunciado são profundamente 

afetados pelo contexto do destinatário, o que nos permite concluir que outros 

interlocutores poderiam realizar interpretações diversas para o discurso da Veja. 

Para fins heurísticos assinalamos que houve internautas55 que cogitaram que em 

vez de constituir um elogio à mulher submissa, a notícia seria irônica a esse modelo de 

conduta. Ambas as possibilidades de leitura valeram-se de trechos do texto para justificar 

a sua visão, como o que afirma que Marcela “aparece pouco, gosta de vestidos na altura 

dos joelhos e sonha em ter mais um filho com o vice”. Maingueneau (2004) esclarece que 

o enunciado irônico subverte a si mesmo no instante em que é proferido. Ademais, o 

pensador afirma que é próprio da ironia ser muitas vezes insolúvel, justamente porque 

estrutura-se a partir de uma ambiguidade da enunciação. 

Quando consideramos princípios clássicos do jornalismo, como a defesa do 

interesse público, parece plausível assumir que de tão explicitamente propagandístico o 

começo da reportagem, que explicitamos a seguir, poderia consistir em uma zombaria ao 

casal retratado: “Marcela Temer é uma mulher de sorte. Michel Temer, seu marido há 

treze anos, continua a lhe dar provas de que a paixão não arrefeceu com o tempo nem 

com a convulsão política que vive o país” (...). Contudo, sugerimos que determinados 

elementos paratextuais da notícia desestimulam a leitura irônica do discurso que propaga. 

Para ilustrar ressaltamos que logo acima da única imagem disponível na versão impressa 

uma chamada anuncia “Como será”; em outro ponto o texto de ambos os suportes 

descreve Marcela como a “quase primeira-dama”. Apesar de tão clara interferência, a 

enunciação jornalística tenta escamoteá-la no uso de aspas nos apelidos “Mar” e “Mi” e 

no termo “do lar”. A distância que cria em relação aos enunciadores-entrevistados, porém, 

evidencia a sua própria presença como agente do discurso. 

                                                           
54 Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/direito-de-resposta Acessado em 4 de janeiro de 

2018, às 20h30.  
55 Exemplo disponível em: http://painelacademico.uol.com.br/painel-academico/6429-bela-recatada-do-

lar-e-ironica Acessado em 4 de janeiro de 2018, às 21h10. 

http://painelacademico.uol.com.br/painel-academico/6429-bela-recatada-do-lar-e-ironica
http://painelacademico.uol.com.br/painel-academico/6429-bela-recatada-do-lar-e-ironica
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Figura 8 

 

Ponderamos que soa, no mínimo, inapropriado que a revista deixe subentendido 

que o afastamento da então presidente Dilma Rousseff fosse um fato praticamente 

consolidado, o que cria tensões entre enunciado e contexto. A versão digital foi publicada 

um dia antes da apreciação da abertura do rito de impeachment pela Câmara dos 

Deputados. Ainda que as conversas de bastidores políticos previssem a aprovação do 

processo parece-nos razoável ponderar que um tema de tanto impacto para a política 

nacional não deveria ser noticiado a partir de boatos e tratado, a priori, como questão 

decidida. Tais críticas mantêm-se coerentes no que tange à versão impressa, pois ainda 

que tenha sido divulgada após a votação da Câmara, o impeachment passaria por um 

longo percurso antes de ser confirmado. Diante disso, presumimos que os críticos da 

revista relacionaram a aparente irresponsabilidade da Veja com atitudes similares que 

mesmo antes do episódio já associavam ao ethos da publicação. 
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Gostaríamos de observar que muitos dos internautas que não perceberam o tom 

supostamente irônico da reportagem recorreram à ironia para criar interdiscursos nas 

redes sociais, o que corrobora para a suposição de que não foi o desconhecimento do 

recurso que inibiu o seu reconhecimento da notícia. É igualmente pertinente notar que 

além das interpretações do enunciado como irônico ou como visão sexista da mulher 

vieram à tona leituras que não somente apreenderam os supostos valores tradicionais 

como também vieram em sua defesa, conforme demonstra a figura 9.  

 

 

 

  

Figura 9 
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Em contraposição a muitos dos discursos proliferados a partir da polêmica a 

usuária não se define como “feminista” e adota o vocábulo “feminina” para caracterizar 

a si e a amiga. O enunciado apresenta um claro enfoque político, pois apoia abertamente 

o deputado Jair Bolsonaro, representante da extrema-direita envolvido em uma 

pluralidade de controvérsias na vida nacional. Nota-se ainda que a publicação emprega o 

bordão “bela, recata e do lar” de modo literal a fim de reforçar o orgulho de ser dona de 

casa. 

Tal posicionamento reverbera certos fragmentos da notícia, como o que descreve 

que “Marcela é uma vice-primeira-dama do lar. Seus dias consistem em levar e trazer 

Michelzinho da escola, cuidar da casa, em São Paulo, e um pouco dela mesma também”.  

A pesquisadora Carla Bassanezzi (1996) registra que esse tipo de formação discursiva 

costumava ser recorrente em revistas para mulheres do período entre 1945 e 1964. As 

transformações nos costumes e a emancipação crescente da mulher nas últimas décadas 

desestimularam em grande medida a difusão desses discursos. A reação majoritária à 

polêmica comprova isso. Não se pode, contudo, dizer que essas manifestações tenham 

desaparecido e declarações como a da figura 9 demonstram a persistência de tais ideais 

no imaginário coletivo. 

A hashtag “#intervensaomilitar” (sic) evidencia o tom radical do post. Houve, 

todavia, manifestações no sentido de reafirmar a importância da vida doméstica e familiar 

da mulher que não se valeram de extremismos e reconheceram os contratempos e as 

imperfeições presentes nesse cotidiano tradicional. Originárias de uma mesma postagem, 

as figuras 10 e 10.1 são um exemplo. Pois como esclarece a figura 5, algumas usuárias 

tinham consciência de que o protesto não se direcionava ao modelo de conduta 

conservador da mulher em si, mas ao discurso que deprecia as possibilidades para que as 

mulheres possam ir além dessa referência.  
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Figura 10 

 

Figura 10.1 

 

Maingueneau (2004) argumenta que todo enunciado invariavelmente expressa 

posturas ideológicas. As reações nas redes sociais online que compõem o interdiscurso 

da polêmica “bela, recatada e do lar” exteriorizam pontos de vista heterogêneos, que em 

vez de agrupar-se em embates maniqueístas organizam-se através de um vasto espectro 

de posicionamentos. Muitos desses ganham forma a partir de performances de si, de modo 

a politizar a própria intimidade e a tomar partido quanto a diferentes visões sobre a mulher 

na sociedade. 

O que parecem ter em comum é a procura no discurso da Veja de marcas que 

revelem ideologias que pretendam reforçar, constatar ou combater. Isso contrasta com a 

prática jornalística de separar rigidamente os espaços de informação e opinião, pois 

demonstra um reconhecimento por parte do público da dificuldade de executar tal tarefa. 

Em teoria, juízos de valor em produtos jornalísticos estão restritos à seção conhecida 
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como “editorial”; enquanto a opinião de colaboradores acomoda-se no espaço das 

“colunas”. Por simples oposição, tais espaços pretendem conferir às reportagens uma aura 

de verdade, como se fossem capazes de recompor acontecimentos sem a interferência de 

crenças e visões dos sujeitos que as produzem. 

O texto da reportagem em si não parece simular uma completa isenção, posto que 

logo no começo anuncia que “Marcela Temer é uma mulher de sorte”. Esse enunciado 

traz explicitamente um juízo de valor, mas é seguido por outros, que esforça-se para 

fundamentá-lo ao apresentar supostas provas para a declaração, como o fato de Temer 

levá-la para passeios românticos. No fim da notícia há uma retomada da construção 

inicial, diz-se que “Michel Temer é um homem de sorte”.  

A base para o enunciado encontra-se em um interdiscurso: um trecho56 um tanto 

quanto erótico de um poema da autoria do atual presidente. Destacamos que não há um 

entrevistado que faça a associação entre os versos e Marcela Temer, o que indica que 

possivelmente o paralelo foi traçado pelo próprio enunciador-jornalista. Concluímos, 

portanto, que há rastros bem definidos de opinião na notícia, mas esses aparecem sempre 

justificados de modo a persuadir - e não apenas informar - o leitor acerca da credibilidade 

que deve depositar no relato. 

A citação direta trata-se de outro mecanismo que pode contribuir para dissimular 

convicções do veículo e do jornalista, pois “quando o enunciador cita no discurso direto 

a fala de alguém, não se coloca como responsável por essa fala” (MAINGUENEAU, 

2004, p. 138). Ao longo da reportagem emprega-se poucas vezes o discurso direto, 

contudo, em um desses momentos advém a definição de Marcela como “recatada”, na 

voz da irmã da primeira-dama. O adjetivo é particularmente controverso, tendo em vista 

que se associa a um universo de interdiscursos construídos com base na exaltação da 

pureza da mulher. 

Ponderamos, contudo, que reportar as palavras do outro não isenta o 

intermediador de responsabilidade, pois cabe ao enunciador, nesse incluído tanto o 

repórter quantos os editores, escolher o que extrai das entrevistas que realiza. Também 

compete a ele decidir se vai efetivamente publicar um assunto que não atenda ao conceito 

clássico de interesse público ou que possa ter consequências graves para a esfera pública 

e para um conjunto de indivíduos. Além do mais, mesmo que o uso inicial não seja de 

                                                           
56 “De vermelho / Flamejante / Labaredas de fogo / Olhos brilhantes / Que sorriem / Com lábios rubros / 

Incêndios / Tomam conta de mim / Minha mente / Minha alma / Tudo meu / Em brasas / Meu corpo / 

Incendiado / Consumido / Dissolvido / Finalmente / Restam cinzas / Que espalho na cama / Para dormir”. 
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autoria do enunciador o termo “recatada” torna a aparecer no título, o que significa que 

em decisão editorial optou-se por destacá-lo. 

A fim de aprimorar a compreensão do discurso de Veja retomaremos a seguir os 

conceitos da cena de enunciação, anteriormente explicados. A partir das referidas 

denominações, enquadramos o discurso jornalístico como cena englobante; o perfil 

jornalístico em uma revista semanal como cena genérica e o cotidiano e a biografia de 

Marcela como cenografia. Em face do exposto, percebe-se que o modo de reprodução da 

cenografia entra em conflito com as demais instâncias.  

Vimos anteriormente que a função primordial do jornalismo é informar a 

coletividade e defender o interesse público, o que não parece estar em congruência com 

os fatos descritos na reportagem, que se concentram demasiadamente em pormenores 

insignificantes do cotidiano de Marcela Temer. Poder-se-ia argumentar, contudo, que 

cabe ao perfil à abordagem aproximada da vida e da personalidade de uma figura. No 

entanto, aprendemos com Boas (2003) que tal retrato deve humanizar a personagem 

através da busca por compreender a sua trajetória e personalidade, além de irradiar um 

contexto social mais amplo.  

A tarefa não parece ter sido realizada pelo texto, que se limita a reportar um rol 

de curiosidades acerca da atual primeira-dama. A intenção subjacente à notícia dá sinais 

de tentar forjar uma imagem de respeitabilidade e de aproximação com o brasileiro 

comum a partir da intimidade do casal. As constantes denúncias de corrupção por parte 

de Temer, entretanto, revelam a artificialidade dessa imagem construída. Tais 

incoerências da cena genérica criam atritos com os princípios orientadores da cena 

englobante. Somadas essas distorções, o resultado é uma cenografia que em vez de 

acrescentar conteúdo útil à esfera pública acaba por mimetizar a cenografia de revistas de 

celebridades, que servem mais ao propósito de entreter do que propriamente ao de 

informar. 

Alguns trechos da reportagem são capazes de ilustrar esse ponto: “a sala tem 

capacidade para acomodar trinta pessoas, mas foi esvaziada para receber apenas “Mar” e 

“Mi”, como são chamados em família” / “Ela se refez do sobressalto, mas não se resignou 

– ainda quer ter uma menininha”. Em ambos os fragmentos revela-se um tom de 

intimidade, tanto no que se refere à temática quando no âmbito da linguagem. No primeiro 

exemplo o uso dos apelidos traz um sentimento de familiaridade ao casal, que devido a 

posição que ocupam na política costuma ser referenciado através de nome e sobrenome. 

Já o “menininha” carrega um sentido de informalidade e de proximidade, pois tal qual 
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observou Buarque de Holanda (1995) esse é um efeito muito comum na cultura brasileira, 

obtido pelo uso afetivo do diminutivo. 

As reflexões desse pesquisador acerca do caráter passional do brasileiro médio 

podem, igualmente, ser ecoadas pelo conjunto geral do interdiscurso que se construiu nas 

redes sociais online. A internet, tradicionalmente, parece estimular reações afetivas tanto 

nos polos que se aproximam da cordialidade quanto nos que se apoiam em relações hostis. 

Parece útil relembrar que o autor considera tal caráter afetivo como vazio de 

racionalidade, o que não consideramos adequado no que tange às explosão de afetos que 

emergiram nas plataformas digitais a partir da polêmica, posto que as publicações 

indicaram um fazer performativo bastante consciente do uso de sua intimidade e dos 

posicionamentos políticos que pretendia defender. 

Estudamos no referencial teórico que atualizações sobre a vida de celebridades 

não se reduzem à mera fofoca e têm o potencial de servir de substrato para a discussão de 

questões coletivas. Dito isso, encerramos o estudo de caso com a intenção de concluirmos 

as reflexões nas considerações finais de modo a relacionar as múltiplas ideias 

desenvolvidas ao longo da dissertação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Antes de prosseguirmos com as reflexões teóricas gostaríamos de trazer uma 

breve ilustração que tem o potencial de refletir o imaginário coletivo constituído acerca 

da intimidade. Trata-se de uma cena do filme “Brilho eterno de uma mente sem 

lembranças”. Lançado em 2004, o longa-metragem é cultuado por uma série de fãs e 

tornou-se um clássico dos tempos atuais. O enredo centra-se na relação romântica entre a 

esfuziante Clementine e o introspectivo Joel.  

Em certo ponto da narrativa, Clementine reclama57 com o namorado: “You don't 

tell me things, Joel. I'm an open book. I tell you everything, every damn, embarrassing 

thing... You don't trust me”. Joel retruca: “Constantly talking isn't necessarily 

communicating” Em seguida, a namorada argumenta: […] People have to share things, 

Joel. [...] That's what intimacy is”. Neste ponto nota-se que a personagem descreve a 

intimidade como o compartilhamento de pensamentos e de experiências através da 

conversa. Seu parceiro, porém, a adverte de que falar constantemente não significa 

comunicar-se.  

O cerne dessa concepção de comunicação parece consistir no ato de afetar alguém, 

de estabelecer um agir comum. A partir disso, perguntamo-nos se no cenário polêmico e 

ruidoso que forma as ambientações das redes sociais online os sujeitos estariam tão 

centrados em si que não conseguiriam estabelecer comunicações com o outro. Apesar de 

simularem relações de intimidade, chegariam a concretizar um agir comum? Caso, de 

fato, não afetem o outro, produzir efeitos sobre e para si não seria um modo de se 

modificar e de indiretamente alterar contatos sociais futuros? Acreditamos que não seja 

possível definir respostas definitivas e universais para essas perguntas. 

Consequentemente, indagar-se acerca de tais questionamento parece constituir um 

processo que contribui não pelo potencial de alcançar soluções simples, mas por fazer 

avançar os debates de ideias. 

As intrincadas relações entre mídia e intimidade costumam despertar no senso 

comum uma série de questionamentos que frequentemente desembocam em duas 

vertentes: a primeira censura o jornalismo por invadir a privacidade de sujeitos em 

                                                           
57 Tradução livre: “Você não fala as coisas comigo, Joel. Eu sou um livro aberto. Eu te conto tudo, cada 

maldita e vergonhosa coisa. Você não confia em mim”. Joel retruca: “Falar sem parar não significa 

necessariamente comunicar-se”. Em seguida, a namorada argumenta: […] As pessoas têm que compartilhar 

as coisas, Joel. [...] Isso é intimidade”. 
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proeminência no conjunto social; a segunda, por sua vez, tece críticas tanto à imprensa e 

às celebridades quanto aos perfis de indivíduos em redes sociais online por publicarem 

conteúdos com teor mais exibicionista do que seria razoável.  

Tal andamento da discussão talvez seja um bom ponto de partida para começar a 

refletir sobre o tema, mas nos parecem posições ligeiramente restritas e ultrapassadas, 

pois simplificam um fenômeno atual complexo que apresenta nuances e perspectivas que 

não se reduzem a essas linhas de pensamento. No entanto, a voracidade dos modos de 

vida contemporâneos, assim como a inserção quase total do cotidiano no ambiente criado 

pelos dispositivos midiáticos possivelmente dificultam que tomemos a distância 

necessária para pensar sobre o assunto de modo mais profundo e objetivo. 

Com esse cenário em vista, esta pesquisa dedicou-se a refletir sobre o discurso 

midiático da intimidade. Em seu desenvolvimento tratou de dois grandes eixos da 

temática: as construções históricas de público e privado no Ocidente, como um todo, e no 

Brasil, de modo particular; e as relações entre mídia e intimidade, com especial enfoque 

na produção jornalística e no contexto das redes sociais online. 

A primeira etapa do estudo despertou-nos para as distintas institucionalizações 

acerca de público e privado elaboradas no decurso do tempo. Nesse âmbito, a associação 

entre as mulheres e a domesticidade do lar mostrou-se como um ponto nevrálgico que se 

repetiu em variadas formações sociais e experimentou avanços e retrocessos no que tange 

a outras possibilidades de atuação. As consequências de tais práticas para o gênero ainda 

podem ser sentidas na atualidade. Os obstáculos que as mulheres precisam enfrentar para 

se firmarem na política e os contrastes entre as representações jornalísticas de homens e 

de mulheres em posições de poder parecem comprovar a permanência de ideais passados 

no presente. 

Entretanto, pode-se enxergar algumas mudanças de paradigmas. No segundo 

capítulo teórico, a obra de Heller (2000) auxiliou-nos a perceber que por mais que a 

intimidade na reportagem da Veja sobre Marcela Temer apresente-se de forma a repetir 

velhos estereótipos, as distintas reações a esse enunciado refletem visões plurais da 

mulher que se aproximam mais do nível humano-genérico, isto é: o nível em que 

ultrapassamos a falta de pensamento crítico e a alienação de nós mesmos para com outros 

indivíduos. Assim como previu Certeau (1998), parte da antidisciplina das redes sociais 

online traça estratégias capazes de subverter os sentidos identificados como próprios ao 

discurso da Veja. 
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Além da disputa de sentidos sobre as potencialidades da mulher, a polêmica 

evidenciou como performances de si são usadas nos territórios da internet para expressar 

pontos de vista variados. Em linguagens e formatos próprios desse veículo uma série de 

memes e publicações formaram uma arena na qual colaborações e rivalidades eram 

colocadas a partir de mecanismos de politização da intimidade.  

Em resposta ao problema de pesquisa afirmamos que os efeitos de intimidade na 

espera pública são tão variáveis quanto o são os registros da vida privada. E apesar de, 

muitas vezes, se estruturem de modo espetacularizado, têm o potencial para fomentar o 

debate de ideias. Confirmamos, portanto, a hipótese de que o discurso de intimidade 

constitui-se como via para atuar nas conversações da esfera pública. Nota-se que os novos 

dispositivos tecnológicos dão sinais de estimular as discussões coletivas e de impulsionar 

transformações nas práticas sociais; ao mesmo tempo em que a esfera pública também 

encontra limites na efemeridade da internet e nos discursos que permanecem como 

enunciações, mas que encontram dificuldades para se efetivar na realidade social. 

 Nesse processo paradoxal, a vida alheia tanto é via para um entretenimento 

frívolo, como também é transformada em instrumento para discutir valores morais. 

Figuras públicas e celebridades tentam comandar a construção de suas imagens na mídia, 

mas ocasionalmente são capitaneados pelos imperativos dessas instituições. Os sujeitos 

em geral consomem o cotidiano de famosos, assim como transformam o próprio dia a dia 

em produto. Veículos de comunicação influenciam na rotina de outros campos sociais e, 

no entanto, são capturados por esses. Exposições nas redes sociais online transmitem, 

simultaneamente, a espontaneidade da rotina dos usuários e a artificialidade de registros 

fabricados. 

 A lógica capitalista parece preencher todos os aspectos da vida de contradições, 

das quais a opinião pública e as representações midiatizadas não conseguem escapar. Em 

face disso, colocar-se como defensor de um ou outro lado nesse contexto imenso e 

multifacetado pode indicar leituras superficiais de fenômenos complexos que, portanto, 

não se reduzem a dualidades. Em tal cenário, a proeminência de subjetividades 

exteriorizadas vão além de rótulos como exibicionismo ou invasão de privacidade: 

constituem formas de produzir sentidos que agem sobre si, sobre o outro e, enfim, sobre 

o mundo. Se imaginássemos que a vida é um teatro, possivelmente verificaríamos que o 

palco é o único espaço acessível e que os próprios atores compõem a audiência. 
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MEMORIAL 

 

Durante a Introdução foram explicitados os estímulos e as inquietações que 

originaram e ajudaram a moldar esta pesquisa. O Memorial não busca, portanto, debruçar-

se sobre estas fundamentações exploradas anteriormente. Nesta parte do estudo pretendo 

descrever, de modo amplo, a minha trajetória acadêmica e, mais especificamente, o meu 

percurso, até o momento presente, no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano 

(PPGMC). 

No ano de 2015, graduei-me em Comunicação Social, com habilitação em 

Jornalismo, pela Universidade Federal Fluminense. Como trabalho final de curso 

apresentei monografia sobre o estilo de reportagem conhecido como jornalismo literário, 

que emprega técnicas dos romances em grandes reportagens com o intuito de representar 

a complexidade social em toda a sua profundidade. Como método de investigação, 

realizei estudo comparativo entre perfis jornalísticos de Dilma Rousseff publicados na 

revista piauí, representante do jornalismo literário, e na revista Veja, que costuma seguir 

correntes mais convencionais de reportagem. 

A fim de cumprir com este intento foram observados linguagem, projeto gráfico, 

linha editorial e processos de apuração de ambos os perfis. O objetivo consistia em 

verificar se as imagens de Rousseff que emergiam das matérias foram influenciadas por 

visões e práticas distintas de jornalismo, assim como em apontar os motivos que levaram 

a possíveis divergências. Ao final do estudo comprovou-se que as diferentes perspectivas 

sobre o jornalismo tiveram impacto substancial no resultado final das reportagens. Tal 

pesquisa possibilitou-me participar de dois eventos científicos. No XVIII Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom 2015) apresentei artigo sobre a 

construção do perfil jornalístico de Rousseff na revista piauí. Já para o Congresso de 

Estudantes de Pós-Graduação em Comunicação (8º Coneco) escrevi um artigo sobre o 

perfil da ex-presidente publicado na Veja. 

Antes desta etapa final do bacharelado, porém, eu já participara de outros eventos 

científicos. Em 2013, por exemplo, expus pôster no II Encontro Nacional de 

Popularização da CT&I. Na ocasião trouxe trabalho sobre a BITS Ciência, a revista 

eletrônica de divulgação científica, inovação e tecnologia da UFF. No ano seguinte, fui 

vice-líder de paper e reportagem audiovisual apresentados no Expocom Sudeste 2014, 

um braço da Intercom voltado para trabalhos práticos na área da Comunicação. 
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 Mesmo as minhas experiências no mercado profissional foram, de maneiras 

distintas, atravessadas pela conexão com o mundo científico. Em meu primeiro estágio 

atuei como produtora de conteúdo, assessora de imprensa e repórter da Superintendência 

de Comunicação Social da UFF. Nesse âmbito estive em contato contínuo com as 

pesquisas elaboradas na universidade. O mesmo pode ser dito sobre o período em que 

atuei como jornalista e apresentadora da BITS Ciência, quando mergulhei ainda mais 

fundo no universo da produção acadêmica através do diálogo com pesquisadores de 

diversas áreas do conhecimento. 

Posteriormente, comecei a estagiar na Finep, empresa pública dedicada a fomentar 

estudos e projetos ligados à inovação. Neste ponto de minha iniciante carreira obtive, pela 

primeira vez, uma perspectiva sobre a esfera científica a nível nacional. 

Consequentemente, pude descobrir pesquisas ao redor do País que contribuem para 

melhorar as condições de vida das populações economicamente menos favorecidas. 

Observar o impacto de tais projetos no cotidiano dessas pessoas influenciou enormemente 

na minha decisão de adentrar na academia. 

Em 2016 ingressei no PPGMC e dei início à elaboração deste estudo. Até chegar 

ao material da Qualificação, todavia, debati o tema da dissertação com uma série de 

professores e pesquisadores, além de ter conhecido uma gama variada de bibliografia da 

área da Comunicação e das Ciências Sociais. Nesta empreitada as disciplinas que 

frequentei foram de grande valia para lançar novas perspectivas sobre a investigação. 

No primeiro semestre cursei três disciplinas, todas do PPGMC: Mídia e Cotidiano; 

Espacialidades da Comunicação e Metodologia da Pesquisa em Comunicação. A primeira 

ofereceu um breve panorama sobre as Ciências Sociais, debateu o conceito de cotidiano 

e levantou discussões centrais para o campo da Comunicação. Como trabalho final 

elaborei um artigo acerca da recepção no Instagram à matéria “Marcela Temer: bela, 

recatada e do lar”. Esta análise foi apresentada no Intercom Sudeste de 2017. 

De modo geral, a segunda disciplina mencionada enfocou na comunicação em 

rede; na identidade de territórios informacionais e nas relações comunicativas 

transfonteiras, tanto as geográficas quanto as culturais. A partir da base teórica oferecida 

pelo curso escrevi um artigo que utilizou especificamente o referido texto da Veja como 

objeto para problematizar e compreender questões de esfera pública, intimidade e 

estetização da política. O resultado desse intento foi exposto no Interprogramas de 

mestrado da Cásper Líbero, em 2016. 
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O curso de Metodologia da Pesquisa em Comunicação, por sua vez, foi essencial 

não somente para facilitar a compreensão de todas as partes que compõe uma pesquisa 

científica como também para apresentar uma diversidade de métodos e de metodologias 

habituais ao campo. Nesta etapa pude amadurecer em grande medida o projeto de 

investigação, que começou a adquirir os contornos de um estudo acadêmico. Ao final, 

produzi o embrião do que viria a se tornar a Introdução desta dissertação. 

No segundo semestre de 2016 cursei duas disciplinas: Teorias da Linguagem e do 

Discurso, do PPGMC; e Comunicação, Mediações e Midiatizações atrelada ao Programa 

de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense 

(PPGCOM/UFF). A primeira apresentou-me conteúdos de múltiplos autores e correntes 

de pensamento vinculados às teorias da linguagem. A partir do curso consolidei a decisão 

de adotar a Análise do Discurso (AD) como metodologia e tive a oportunidade de 

aprofundar meus conhecimentos sobre essa área de estudos. A observação das questões 

da dissertação aliada às discussões em sala resultaram em um artigo que emprega parte 

do arcabouço teórico da AD como método para analisar a notícia da Veja.  

Já a disciplina do PPGCOM inseriu-me em debates que, embora fossem inéditos 

para mim, remeteram-se ao tema da pesquisa de maneira bastante direta. O curso analisou 

de forma crítica estudos clássicos e contemporâneos acerca do fenômeno da celebridade. 

As reflexões desenvolvidas coletivamente por alunos e professor desanuviaram conceitos 

usualmente confundidos, tais como figuras públicas, famosos, ídolos e celebridades; além 

de refletir sobre o papel da mídia na construção de imagens públicas. O trabalho final 

investigou a celebritização da política por meio matéria sobre Marcela Temer da Veja e 

da notícia “Temer e Marcela buscam filho na escola no 1º dia de aula em Brasília”, 

publicada pelo portal G1 em julho de 2016. Esse artigo foi apresentado em novembro de 

2017 no Seminário de Alunos do Programa de Pós-Graduação em Comunicaçãoda PUC-

Rio (Póscom). 

A decisão de retornar repetidas vezes ao perfil jornalístico de Marcela Temer 

através dos artigos não se trata de coincidência. Acreditamos que a análise dessa parcela 

do corpus através de conceitos, métodos e bibliografias que abarquem vários pontos de 

vistas pode nos tornar conscientes da pluralidade de sentidos da notícia, além de nos 

deixar alertas para as múltiplas intepretações e associações que possam advir desse texto. 

Cabe ressaltar ainda que em 2017 tive duas experiências novas na academia. Em 

maio atuei como monitora do V Congresso Internacional da Associação Brasileira de 

Estudos Semióticos (ABES), ocasião na qual pude inteirar-me sobre estudos em semiótica 
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que se desenvolvem ao redor de todo o globo. Neste ano ainda me integrei ao grupo de 

pesquisa Retóricas do Consumo (ReC). Composto por pesquisadores de múltiplas 

instituições, o ReC promove discussões e pesquisas relativas não somente ao consumo 

como também acerca de teorias e conceitos-chave da Comunicação. Não posso deixar de 

destacar a influência deste grupo para refinar algumas das questões abordadas por este 

estudo. Supervisionada pela professora Andrea Medrado, no segundo semestre também 

pude fazer estágio docência em curso de graduação da UFF sobre a história dos meios de 

comunicação. 

Este memorial apresentou um breve panorama sobre minha experiência como 

pesquisadora iniciante, assim como expôs os motivos que me levaram a adentrar no 

mundo científico. Posso assegurar que ao longo dos anos mencionados amadureci 

bastante a minha atuação como pesquisadora, mas convém apontar que ainda preciso 

trilhar muitos caminhos nesta jornada que é a vida científica. Reconheço que a elaboração 

desta pesquisa certamente é o principal desafio que já se colocou neste meu percurso. 

Todavia, a dificuldade desta empreitada me estimula a continuar a andar e espero que, 

algum dia, o estudo possa ser aprofundado em um programa de doutorado. Sigamos. 
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ANEXO  

 

Texto da reportagem “Marcela Temer: bela, recatada e do lar”, publicado no site da 

revista Veja 

 

Marcela Temer: bela, recatada e “do lar” 

A quase primeira-dama, 43 anos mais jovem que o marido, aparece pouco, gosta de 

vestidos na altura dos joelhos e sonha em ter mais um filho com o vice 

 

Marcela Temer é uma mulher de sorte. Michel Temer, seu marido há treze anos, 

continua a lhe dar provas de que a paixão não arrefeceu com o tempo nem com a 

convulsão política que vive o país – e em cujo epicentro ele mesmo se encontra. Há cerca 

de oito meses, por exemplo, o vice-presidente, de 75 anos, levou Marcela, de 32, para 

jantar na sala especial do sofisticado, caro e badalado restaurante Antiquarius, em São 

Paulo. Blindada nas paredes, no teto e no chão para ser à prova de som e garantir os 

segredos dos muitos políticos que costumam reunir-se no local, a sala tem capacidade 

para acomodar trinta pessoas, mas foi esvaziada para receber apenas “Mar” e “Mi”, como 

são chamados em família. Lá, protegido por quatro seguranças (um na cozinha, um no 

toalete, um na entrada da sala e outro no salão principal do restaurante), o casal desfrutou 

algumas horas de jantar romântico sob um céu estrelado, graças ao teto retrátil do 

ambiente. Marcela se casou com Temer quando tinha 20 anos. O vice, então com 62, 

estava no quinto mandato como deputado federal e foi seu primeiro namorado. 

Michelzinho, de 7 anos, cabelo tigelinha e uma bela janela no lugar que abrigará 

seus incisivos centrais, é o único filho do casal (Temer tem outros quatro de 

relacionamentos anteriores). No fim do ano passado, Marcela pensou que esperava o 

segundo filho, mas foi um alarme falso. “No final, eles acharam que não teria sido mesmo 

um bom momento para ela engravidar, dada a confusão no país”, conta tia Nina, irmã da 

mãe de Marcela. Ela se refez do sobressalto, mas não se resignou – ainda quer ter uma 

menininha. No Carnaval, Marcela planejou uns dias de sol e praia só com o marido e o 

filho e foi para a Riviera de São Lourenço, no Litoral Norte de São Paulo. Temer iria 

depois, mas, nos dias seguintes, o plano foi a pique: o vice ligou, dizendo que estava 

receoso de expor a família, devido aos ânimos acirrados no país. Pegou Marcela, 

Michelzinho, e todo mundo voltou para casa. 
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Bacharel em direito sem nunca ter exercido a profissão, Marcela comporta em seu 

curriculum vitae um curto período de trabalho como recepcionista e dois concursos de 

miss no interior de São Paulo (representando Campinas e Paulínia, esta sua cidade natal). 

Em ambos, ficou em segundo lugar. Marcela é uma vice-primeira-dama do lar. Seus dias 

consistem em levar e trazer Michelzinho da escola, cuidar da casa, em São Paulo, e um 

pouco dela mesma também (nas últimas três semanas, foi duas vezes à dermatologista 

tratar da pele). 

Por algum tempo, frequentou o salão de beleza do cabeleireiro Marco Antonio de 

Biaggi, famoso pela clientela estrelada. Pedia luzes bem fininhas e era “educadíssima”, 

lembra o cabeleireiro. “Assim como faz a Athina Onassis quando vem ao meu salão, ela 

deixava os seguranças do lado de fora”, informa Biaggi. Na opinião do cabeleireiro, 

Marcela “tem tudo para se tornar a nossa Grace Kelly”. Para isso, falta só “deixar o cabelo 

preso”. Em todos esses anos de atuação política do marido, ela apareceu em público 

pouquíssimas vezes. “Marcela sempre chamou atenção pela beleza, mas sempre foi 

recatada”, diz sua irmã mais nova, Fernanda Tedeschi. “Ela gosta de vestidos até os 

joelhos e cores claras”, conta a estilista Martha Medeiros. 

Marcela é o braço digital do vice. Está constantemente de olho nas redes sociais e 

mantém o marido informado sobre a temperatura ambiente. Um fica longe do outro a 

maior parte da semana, uma vez que Temer mora de segunda a quinta-feira no Palácio do 

Jaburu, em Brasília, e Marcela permanece em São Paulo, quase sempre na companhia da 

mãe. Sacudida, loiríssima e de olhos azuis, Norma Tedeschi acompanhou a filha 

adolescente em seu primeiro encontro com Temer. Amigos do vice contam que, ao fim 

de um dia extenuante de trabalho, é comum vê-lo tomar um vinho, fumar um charuto e 

“mergulhar num outro mundo” – o que ocorre, por exemplo, quando telefona para 

Marcela ou assiste a vídeos de Michelzinho, que ela manda pelo celular. Três anos atrás, 

Temer lançou o livro de poemas intitulado Anônima Intimidade. Um deles, na página 

135, diz: “De vermelho / Flamejante / Labaredas de fogo / Olhos brilhantes / Que sorriem 

/ Com lábios rubros / Incêndios / Tomam conta de mim / Minha mente / Minha alma / 

Tudo meu / Em brasas / Meu corpo / Incendiado / Consumido / Dissolvido / Finalmente 

/ Restam cinzas / Que espalho na cama / Para dormir”. 

Michel Temer é um homem de sorte. 


