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1ª PARTE  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

... de mujeres perfectas. Nunca deseé ser tal cosa. 

No sólo no creo que las mujeres tengamos  que ser 

forzosamente admirables, sino que además lo que 

reivindico es que podamos ser tan malas, tan 

necias y tan arbitrarias como lo son los hombres en 

ocasiones. Aspiro a la verdadera libertad del ser, a 

asumir nuestra humanidad cabal y plena, con todas 

sus luces y sus sombras (...), malas o buenas, 

desgraciadas o dichosas, derrotadas o triunfantes, 

son personas muy poco comunes y tienen unas 

vidas fascinantes (MONTERO, 2007). 

 

 

A mulher, hoje, já tem o direito de ser ela mesma. Com seus antagonismos, suas 

peculiaridades, suas conquistas progressivas e constantes, nem sempre percebidas e 

aceitas, ela ocupa espaços anteriormente reservados aos homens. É o resultado de um 

amadurecimento da percepção do seu papel preponderante na sociedade contemporânea, 

além do empenho consciente que tem possibilitado a emergência significativa de 

mulheres empreendedoras, que se empoderam, não porque lhes autorizam, mas por 

meio das múltiplas transformações pelas quais elas vêm passando nos tempos 

hodiernos.      

 

Atualmente, vive-se também um momento de forte incremento da 

internacionalização da Língua Portuguesa [LP], língua falada em oito países, em quatro 

continentes, hoje entre as oito línguas com maior número de falantes no mundo, sendo a 

terceira do mundo ocidental, atrás somente do Inglês e do Espanhol. Entretanto, em que 

pesem as diversas medidas que vêm sendo empreendidas, em prol da concretização 

desse projeto, seu reconhecimento internacional ainda está aquém dos níveis 

conquistados pelo idioma inglês, ou mesmo, pelo espanhol.  

 

Assim, objetiva-se nesta pesquisa investigar a atuação da mulher contemporânea 

no amplo e diversificado mercado de trabalho brasileiro, a partir da análise qualitativa 

de material selecionado, em que várias mulheres são entrevistadas e se manifestam. 

Pretende-se, portanto, verificar quem são, o que fazem, como o fazem, de onde e do que 
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falam essas mulheres, apresentadas nos excertos de vídeos oriundos de emissoras 

televisivas brasileiras, utilizados nas provas do exame para obtenção do Certificado de 

Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros [CELPE-Bras]. Dessa forma, 

essas mulheres passam a configurar e a representar oficialmente a mulher brasileira 

nesse contexto.  

 

O CELPE-Bras é o único certificado brasileiro de proficiência em Língua 

Portuguesa para estrangeiros e para brasileiros, que não a tenham como língua materna 

ou primeira língua, reconhecido oficialmente, desenvolvido e outorgado pelo Ministério 

da Educação [MEC], aplicado no Brasil e em outros países de todos continentes, com o 

apoio do Ministério das Relações Exteriores [MRE], conferido aos candidatos com 

desempenho satisfatório em teste padronizado de Português. Trata-se de uma das 

iniciativas de promoção e difusão da língua oficial e da cultura do Brasil.  

 

Justifica-se a escolha deste objeto de pesquisa por possibilitar tanto alguma 

reflexão em aspectos linguísticos, culturais e educacionais do Brasil e dos brasileiros, 

como também por pretender se deter na representação da mulher, nos seus diferentes 

contextos de ação, em diversas regiões, mostradas em reportagens e entrevistas 

veiculadas pela mídia televisiva comercial e institucional, localizadas para a presente 

pesquisa. Tais assuntos já têm sido pesquisados, debatidos e divulgados para o grande 

público, porém ainda se configuram como relevantes para a pesquisa acadêmica, em que 

continuam sendo objeto de diferentes investigações nas mais diversas áreas do 

conhecimento. Estudos desenvolvidos por DaMatta (1993, 1997, 2000), Ferreira (2002, 

2009), Freyre (1966-70), Holanda (1984), Ribeiro (2008), Süssekind et al. (2003), para 

citar alguns, são contribuições relevantes nesse universo. 

 

Uma das razões para a escolha do tema deveu-se à existência de estereótipos 

femininos referentes à representação da mulher brasileira, frequentemente apontada e 

questionada pelos alunos estrangeiros e (ou exatamente por ser) amplamente divulgada 

pela mídia. Não se busca, no entanto, verificar razões para comportamentos humanos e 

organizações sociais, mas por meio de uma análise interpretativa, sob o viés da 

Linguística Aplicada Crítica [LAC], verificar se o que é apresentado mitiga ou reforça o 

senso comum estereotipado, muitas vezes já transformado em preconceito; ou, se se tem 

buscado trazer uma realidade brasileira que se diz e se mostra sem, contudo, reforçar 
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certos estigmas há muito criados e competentemente preservados, cultuados e 

divulgados por diferentes instâncias comunicativas. 

 

A motivação mais forte e objetiva para esta pesquisa teve origem na edição de 

2001.1 da prova do exame para obtenção da certificação do CELPE-Bras. Após as 

diferentes manifestações sobre os 500 anos do “descobrimento” do Brasil, em que muito 

se debateu e divulgou sobre o que é Brasil (CAMINHA, 1999a e 1999b), o que e quem 

são os brasileiros, se houve ou não um “achamento”, uma posse ou uma usurpação, 

muito se falou, também, sobre a formação desse povo – índio, negro e branco – em suas 

diferentes interfaces.  

 

Nesse contexto, foi elaborada a prova que contou com a seguinte configuração 

nos textos de partida da prova coletiva: a) um vídeo sobre o negro, Sr. José, um 

sanfoneiro, que, como meio de vida, “se ajeita e, na brincadeira, toca acordeom em 

ônibus” que circulam pela zona sul do Rio de Janeiro; b) dois textos escritos, um sobre 

o índio que preconiza o ser em detrimento do ter, e outro, sobre o branco letrado, com 

sobrenome alemão, um livreiro que propõe uma feira de livro em seu estabelecimento.    

 

Posteriormente a algumas aplicações realizadas e diferentes pesquisas sobre o 

exame (CASTRO, 2006; GERMINO, 2010; GOMES, 2009; LI, 2009; LIMA, 2008; 

RAMOS, 2007; RODRIGUES, 2006; SAKAMORI, 2006; SIDI, 2002; SCHOFFEN, 

2003 e 2009; SILVA, 2006), na edição de 2009.1, foi feita uma seleção que surpreendeu 

novamente a pesquisadora – os assuntos tratados eram: a) um vídeo sobre a capoeira na 

Bahia; b) um áudio sobre a Academia da Cachaça no Rio de Janeiro; e c) um texto 

escrito sobre as características práticas do carnaval em Salvador e no Rio de Janeiro.  

  

Sabe-se quão difícil é desvencilhar-se do inconsciente coletivo que constrói o 

senso comum, os estereótipos reforçados a cada momento e de todas as maneiras; é 

preciso estar alerta ao seu caráter redutor e discriminador para, ao trabalhar com o aluno 

estrangeiro, conforme dita a realidade, propor adequadamente questões que envolvam 

estereótipos. No caso dos alunos residentes no Brasil, muitos deles não compreenderão 

o que se passa e/ou sofrerão discriminações inexplicáveis e incompreensíveis para eles. 

Diante dessa realidade, é válido perguntar quais os textos que se deve levar para essas 

pessoas que vão aprender a LP e a(s) cultura(s) brasileira(s)?  
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Aprofundando um pouco mais a questão dos estereótipos, que todos os povos 

constroem sobre si e sobre os outros, um muito frequente diz respeito à mulher 

brasileira, construído a partir do século XVI e competentemente preservado, ampliado, 

reforçado e divulgado por diferentes instâncias sociais (CHAUÍ, 2007; RAMANELLI, 

2006). Após uma leitura e análise das reportagens e entrevistas dos vídeos apresentados 

nas provas do exame CELPE-Bras, foi escolhido como tema da presente pesquisa 

analisar essas mulheres para ver se o Exame reforça, ou não, essa representação social e 

cultural feminina brasileira estereotipada. 

 

 Realizar uma pesquisa na área de Estudos da Linguagem, que se filia à linha de 

pesquisa Ensino e Aprendizagem de Línguas, requer, segundo Pennycook, 1998 [1990], 

Moita Lopes, 2002, adotar outra perspectiva que considera a língua(gem) encadeada 

com questões mais amplas de poder, acesso, desigualdade, resistência, ou seja, uma 

linguística aplicada que se diz crítica, indisciplinar, transgressiva, considerando-a como 

sendo reflexiva e questionando o seu papel e o da cultura  que a definiu. “Não é 

simplesmente uma reversão, uma inversão mecânica de uma ordem existente a que se 

opõe (...) envolve hibridização, mistura de categorias e questionamento que separam as 

categorias”, possibilitando outros modos de pensar e de construir realidades.  

 

 Concordando com Pennycook (op.cit.), entende-se linguagem como “o lugar 

onde as normas reais e possíveis de organização social e suas consequências sociais e 

políticas são definidas e contestadas. Contudo, é também o lugar onde nossos sentidos 

de nós mesmos, nossa subjetividade, é construída.” (2006, p.77).  Ele conceitua LAC 

como uma “abordagem mutável e dinâmica para as questões de linguagem em contextos 

múltiplos” e não como “um método, uma série de técnicas, ou um corpo fixo se 

conhecimento”. Ele a compreende como “uma forma de antidisciplina ou conhecimento 

transgressivo, como um modo de pensar e fazer sempre problematizador”.  Scott (1999, 

p.4), citado no mesmo artigo, alerta para a assunção de determinadas posições políticas 

e epistemológicas “lidas como contingenciais, as histórias como locais, os sujeitos como 

construídos e o conhecimento como enredado no poder.” (2006, p. 70).  

 

 Assim, diante do corpus constituído por uma seleção das telerreportagens 

apresentadas no CELPE-Bras, foi necessária a adoção de princípios teórico-
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metodológicos, a fim de atingir os objetivos a que se propunha para conseguir responder 

à pergunta da pesquisa: “A representação feminina nas reportagens selecionadas 

reforça ou atenua o senso comum estereotipado da mulher brasileira, muitas vezes já 

transformado em preconceito?” 

 

  Tendo como objetivo realizar uma pesquisa para conhecer quem são essas 

mulheres (indivíduos), que naquele contexto representam a mulher que tem sido levada 

para os diversos países do mundo onde se aplicam as provas do CELPE Bras, foi 

necessário considerar o ambiente no qual essa construção acontece. Segundo Papalia, 

Olds e Feldeman (2006), essa construção se encontra inteiramente imbricada ao 

ambiente no qual ela se desenvolve. Ademais, sobre o ser humano, - e em particular 

sobre a mulher, e principalmente sobre a mulher brasileira, - segundo os mesmos 

autores, implica perceber o ambiente e as relações que a circundam, a acolhem e falam 

sobre ela mesma. Daí a relevância de se situar, na presente pesquisa, as variáveis de 

Brasil abordadas nos vídeos. 

 

Considerando-se que esses vídeos são apresentados no contexto de uma 

avaliação oficial do País, os mesmos se transformam em um documento também oficial 

do Brasil, uma vez que o CELPE-Bras configura um instrumento de política linguística 

legitimado pelo MEC. Trata-se, pois, de documento que configura oficialmente uma 

representação identitária sociocultural feminina brasileira.  Justifica-se, uma vez mais, a 

escolha do tópico desta pesquisa: que papel essa mulher desempenha na sociedade 

contemporânea, o que ela configura, que espaços ocupa, que discursos enuncia, que 

imagens projeta e apresenta que, ao se desvelar, se representa? (CUNHA, 1994; 

DAMATTA, 2000, 2004; DEL PRIORE, 1997, 2000; FERREIRA, 2002, 2009; 

PAIVA, 1993; PERROT, 2007; PINTO, 2003; SÜSSEKIND et al. 2003; VENTURI et 

al., 2004). 

 

Uma segunda razão da escolha do tema é decorrente do contexto de Português 

como segunda língua, área em que a autora da presente pesquisa vem atuando em 

atividades didáticas com alunos estrangeiros na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

[UFRJ], nas disciplinas de formação de professor de Português Língua Estrangeira 

[PLE], ministradas aos alunos estudantes de Letras na referida Universidade e na 

capacitação de estagiários, com intuito de encaminhar uma reflexão a respeito dessas 
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questões identitárias, tão relevantes, principalmente ao se tratar da LP em contexto de 

segunda língua (L2), em que a maioria dos nossos alunos-mestres atuará ensinando 

Português a falantes de outras línguas residentes no Brasil.  

  

Ao fazer um recorte da prática docente da autora na área de língua e cultura do 

Brasil – e que foi motivada por uma tendência cultivada desde a infância no 

aprendizado de língua e literatura estrangeira – sempre houve a preocupação e o 

cuidado com a seleção de textos a serem apresentados e trabalhados, como recurso 

didático, pelos alunos, quer brasileiros, quer estrangeiros, uma vez que é priorizada a 

formação de um cidadão (auto)crítico, consciente, reflexivo, detentor de um 

metadiscurso para descrever e explicar o seu trabalho, a sua prática  (FABRICIO, 2002).   

 

 Dessa forma, o enfoque do tema escolhido, ou seja, a mulher, enquanto 

representação derivada de interpretações culturais de papéis sociais, parte 

conscientemente das diferenças sexuais, em que pesem as críticas feministas e os 

estudiosos da mulher. Adotou-se o termo “mulher” em detrimento de gênero, respaldada 

pelas reflexões e proposta de Toril Moi, expostas e defendidas em seus inúmeros 

trabalhos e na entrevista concedida a Funck e Schmidt (2007), publicada na Revista de 

Estudos Feministas (REF): a autora defende o uso da palavra mulher para os diferentes 

contextos, em sua acepção ampla, englobando o biológico e o social.  

REF: Você prefere a palavra "mulher" à palavra "gênero", como 

em Women's Studies em vez de Gender Studies? 

TM: Certamente. Escrevi um ensaio inteiro sobre o que uma 

mulher deveria ser [referência ao ensaio "What Is a Woman?" ("O 

que é uma mulher?")
3
]. Mas eu, na verdade, estaria a favor de 

todas essas palavras, porque acho que elas têm funções diferentes. 

O que sou contra é que o feminismo determine o que não podemos 

dizer. Isto é, você nunca chegará a lugar algum com o projeto 

feminista – que, pelo que sei, ainda está por conseguir liberdade, 

igualdade e justiça para as mulheres – se você não puder dizer 

"mulher". Foi por isso que fiz todo um trabalho teórico, para tentar 

explicar por que a palavra "mulher" não carrega de fato essa falta 

implícita, quer dizer, excesso... (FUNCK e SCHMIDT, 2007, 

p.114).
1
 

                                                 
1
 A falta e o excesso, aludidos pela autora, referem-se à pergunta anterior relativa ao pós-estruturalismo:  

REF: E eles tentam acabar com as dicotomias da cultura... 

TM: Este é meu argumento no ensaio das “mulheres”... Olhe para a 

palavra “mulher”, que eu prefiro. Olhe para a palavra “mulher”. A palavra 

“homem” seria a única palavra em relação à qual a palavra “mulher” se 
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Por concordar com a opinião de Toril Moi, a autora deste trabalho adotou o 

termo “mulher” ao estudar a representação sociocultural feminina, inserida no contexto 

brasileiro atual, partindo da sua descrição e subsequente interpretação. 

    

Pela análise dos vídeos, pretendeu-se observar as formas pelas quais algumas 

mulheres vivem seus cotidianos no ambiente de trabalho, analisando quem são elas, o 

que fazem, onde estão, como fazem, que idade e atitude frente ao trabalho que elas têm. 

Objetivou-se, por meio da observação dessas diferenças de estilos na esfera pública, 

contribuir para um entendimento mais abrangente da cultura brasileira no tocante à vida 

profissional da mulher em seus diferentes espaços de trabalho. A proposta desta tese 

não é estudar relações de gênero, apesar de concordar com o fato de que isso deva ser 

uma preocupação de todos e não exclusiva das feministas e militantes, pois essas 

relações participam efetivamente de debates na mídia, além de essa diversidade das 

manifestações ser um sinalizador de sua relevância na sociedade. 

 

 Pretende-se pesquisar os papéis desempenhados na esfera pública por mulheres 

comuns brasileiras, participantes das reportagens, a partir da diferença sexual sem, 

contudo, reforçar relações estereotipadas. Ao contrário, objetiva-se verificar se essas 

representações reforçam ou mitigam estereótipos de Brasil e de brasileiras. As 

potencialidades humanas não dependem do sexo biológico, e as diferenças sexuais não 

representam limitações, mas potencialidades prontas para desabrochar, tão logo o 

contexto seja adequado. Exatamente por se adotar essa ideologia, da diferença sexual 

como singularidade e pluralidade, foi considerado relevante na presente pesquisa 

verificar o tratamento dado à questão da mulher na seleção dos vídeos. Não se defende, 

no entanto, a ideia de um tratamento diferenciado para as mulheres. Diante de um tema 

tão vasto e complexo, foi necessário um recorte, com alguma influência da identidade 

feminina da autora. Curiosamente, a seleção dos vídeos foi feita por uma maioria 

absoluta de mulheres (92% da Comissão Técnico-Científica do Exame CELPE-Bras) 

                                                                                                                                               
torna significante? Certamente que não! Menina, sobrinha, tia, avó, mãe – 

há toneladas de palavras em relação às quais “mulher” adquire novos 

significados que não têm nada a ver com “homem”. Ainda assim 

persistimos em pensar em “homem versus mulher” como a dicotomia final 

que deve ser desconstruída. Não estou, claro, dizendo que algumas vezes 

não temos “mulher” em oposição a “homem”, mas claramente isso não 

ocorre o tempo todo. (FUNCK & SCHMIDT, 2007, p.113). 
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(LIMA, 2008), os quais constituem o corpus de uma pesquisa sobre a mulher, realizada 

por outra mulher, orientada por duas mulheres, avaliada por uma banca de qualificação 

constituída de mulheres, e que será avaliada por meio de arguição à autora por uma 

banca examinadora, a ser constituída provavelmente com a participação de mulheres. 

 

Justifica-se o uso de citações extraídas também da mídia de grande circulação e 

da Internet, por se considerar esse material veiculado por essas mídias um elemento que 

influencia na construção de crenças e valores que perpassam a vida de uma sociedade, 

ainda que sejam informações contaminadas pela ideologia do meio de comunicação ou 

por interesses outros, como a manutenção do nível de audiência e consequente aporte 

financeiro.  

 

Para entender um pouco mais a respeito do universo da televisão e significado 

do que seja uma reportagem, consultaram-se diferentes obras: Cruz Neto (2009), 

Pignatari (1984), Carvalho et al. (2010), Martin-Barbero e Rey (2004), Bucci (2005), 

Bistame e Bacellar (2010) Vizeu (2008), Pereira Júnior (2001), Pietroforte (2007), 

Sandmann (1999), Duarte e Castro (2007), Kornis (2008), Kyrillos (2004). As 

reportagens televisivas podem criar uma falsa noção de totalidade de ter havido uma 

boa informação. Todavia, o que ocorre é produto de uma escolha, a qual é necessária 

devido à impossibilidade de abranger o todo, pois o tempo na televisão é sempre muito 

curto. Essa adequação e ajuste são feitos no processo de edição, como se pode 

comprovar em algumas reportagens ora analisadas.  

 

Aliás, vale destacar que, em qualquer circunstância, não é possível focalizar todo 

o conhecimento referente a determinado assunto, pois sempre é feito um recorte 

orientado por diferentes razões, a começar pela ideologia da emissora, dos 

patrocinadores, entre outros. Em decorrência disso, os temas na televisão, geralmente, 

são configurados de maneira superficial, mantendo-se, porém, a necessária qualidade da 

informação para contemplar a grande diversidade cultural brasileira. Dessa forma, abre-

se espaço para que o espectador, com seus conhecimentos, infira os não ditos, os 

silêncios (ORLANDI, 1997) e estabeleça as relações pertinentes à sua visão de mundo 

(Weltanschauung), tornando-se, assim, participante e coautor dessa informação. 

Abandona-se, pois, uma atitude passiva de mero espectador e receptor de mensagens, 

podendo, idealmente, desenvolver-lhe o senso crítico (FABRICIO, 2002).    
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Ressalte-se que, ultimamente, um fenômeno curioso é observado: a 

transformação do espectador em agente ativo no processo de elaboração da notícia. Ao 

ser solicitado para uma efetiva participação na pauta da programação, instaura-se a 

interatividade, fazendo com que o espectador saia do anonimato, deixando de ser um 

desconhecido, passando a ser uma pessoa com nome, endereço, vez e voz, 

configurando, assim, a sua nova representação identitária, participativa, que gera 

mudança paradigmática nesse universo midiático. 

 

Quanto aos repórteres do material analisado, observam-se os papéis que podem 

ou precisam desempenhar, se diegético (“dentro da narrativa”) ou extradiegético (“fora 

da narrativa”). Em que pese à posição assumida, depois de ouvir uma história e 

compreendê-la, deve-se ser capaz de relatá-la de forma direta, precisa, coerente, 

ressaltando a relevância daquela informação, inteligível e sedutoramente o bastante para 

manter o espectador interessado, sem se distrair. Além disso, é preciso uma boa dicção, 

que seja pausada, claro, com entonações variadas, que vão dar colorido e vida às 

palavras, orientando o espectador-ouvinte, para diferentes interpretações e descoberta 

dos muitos sentidos subjacentes às mensagens.  

 

Tendo o repórter funções tão específicas e determinadas, explica-se e justifica-se 

não terem sido consideradas nem mesmo as repórteres das matérias que constituem o 

presente corpus: essas profissionais, diferentemente do que ocorre com qualquer 

entrevistado em uma reportagem, seguem um modelo ditado por regras consagradas e 

bem estabelecidas. Interessava aos objetivos desta pesquisa uma atuação mais 

espontânea e autêntica, incompatível, portanto, com os repórteres, pelas razões 

apontadas. Além do mais, essas entrevistadas já haviam sido selecionadas pelos 

programas de que participaram, exatamente por serem pessoas ligadas ao tema 

abordado.  

 Diante do corpus constituído, foi necessário desenvolver uma metodologia de 

investigação híbrida e, de certa forma, também transgressora, portanto coerente com 

alguns princípios adotados da LAC. Nesse sentido, a proposta metodológica de análise 

de objetos visuais, apresentada por Erwin Panofsky (2009), com adaptações, estaria 

adequada para se conhecer a representação social e cultural da mulher brasileira 
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configurada nos vídeos, contribuindo para se atingir os objetivos da presente pesquisa. 

Trata-se de proposta tripartida: a primeira etapa é a descrição do objeto a ser 

pesquisado; em seguida, sua correlação com outros elementos da cultura a que pertence, 

e por fim, o emergir de outras possibilidades de análise que possibilitam a descoberta de 

outros significados intrínsecos e sua função na sociedade em pauta, transformando, 

assim, esse objeto analisado em registro de uma época. Ressalte-se que essa época 

configura um recorte da mulher brasileira na primeira década do século XXI, 

apresentada e divulgada pela mídia de grande circulação nacional.   

 Orientada pela afirmativa de P. Henry e S. Moscovici (1968, apud Bardin, 1977, 

p. 32) de que „Tudo o que é dito ou escrito é susceptível de ser submetido a uma análise 

de conteúdo‟, verificou-se que a metodologia mais adequada a ser adotada, para 

conhecer essas representações socioculturais, seriam alguns princípios da análise de 

conteúdo proposta por Bardin (op.cit.), ancorada ainda pelos conceitos de 

(super)interpretação apresentados por Umberto Eco. Segundo Sperber (p.99) “nosso 

acesso ao conteúdo das representações é irremediavelmente interpretativo”, ou seja, um 

processo subjetivo.    

 Para Bardin, a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de leitura e 

interpretação do conteúdo de toda categoria de documentos verbais e não-verbais, que, 

analisados adequadamente, possibilitam o conhecimento de aspectos e fenômenos da 

vida social, de outro modo inatingíveis.    

  O próprio Moscovici (1978, p. 65) esclarece que “a estrutura de cada 

representação aparece desdobrada: possui duas faces tão pouco dissociáveis como o 

verso e o reverso de uma folha de papel: a cara figurativa e a cara simbólica. Dizemos 

que: Representação = Figura/Sentido, o que significa que a representação faz com que à 

figura corresponda um sentido e a cada sentido uma figura”. Trata-se, pois, de uma 

relação dialética.     

 Entende-se por representação social, segundo Jodelet, “uma forma de 

conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que 

contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social.” É também 

nomeada como saber do senso comum ou, como diz a autora, saber ingênuo, natural, 

diferente, pois, do conhecimento científico. Ressalte-se, porém, sua relevância e 
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legitimidade “devido à sua importância na vida social e à elucidação possibilitadora dos 

processos cognitivos e das interações sociais”. (JODELET, 2001, p. 22).   

 Constituem, portanto, sistemas de interpretação que dirigem a relação do ser 

humano com ele mesmo e com o mundo, direcionando as condutas e as comunicações 

sociais. Ademais, participam dos diversos procedimentos que permeiam a sociedade, ou 

seja, “a difusão e a assimilação dos conhecimentos, o desenvolvimento individual e 

coletivo, a definição das identidades pessoais e sociais, a expressão dos grupos e as 

transformações sociais” (id. p. 22). Vale destacar, ainda, que essa abordagem trata de 

questões concretas, passíveis de observação direta, independente de como tenham sido a 

reconstrução de seus diferentes itens subjacentes.   

 No tocante às representações culturais, parte-se do princípio que toda 

representação lida com a própria representação, seu conteúdo e um usuário, e 

ocasionalmente, com um produtor. Entende-se por representação mental aquela que 

existe no interior do usuário (uma lembrança, uma hipótese), tendo somente um usuário, 

diferentemente de uma representação pública que pode ter vários usuários. Cada pessoa 

possui milhões de representações mentais, que podem ser transitórias ou duradouras, 

constituindo o saber de cada um. Quando essas representações mentais são comunicadas 

seguidamente em um grupo e passam a ser adotadas por eles, constituem então uma 

representação cultural, ou, conforme explicação de Sperber, (p.92) “um subconjunto de 

contornos fluidos do conjunto das representações mentais e públicas que habitam um 

grupo social”.   

 Falar de representações culturais é falar de interpretações e quando se trata de 

representar as representações culturais, segundo Sperber, “as crenças e as preferências 

que tornam os comportamentos inteligíveis”, deve-se adotar o papel de intérprete, uma 

vez que deverá “produzir representações públicas que se assemelhem em conteúdo às 

representações mentais que ele próprio construiu para se representar”, ou seja, “produz 

para o uso de seus leitores uma interpretação de suas próprias interpretações”. 

Ratificando, qualquer trabalho sobre representações culturais é, sobretudo, um trabalho 

interpretativo, produto de um trabalho intuitivo do intérprete, segundo critérios 

variáveis cujas implicações variam segundo o ponto de vista adotado. Ressalte-se que 

nem toda interpretação é plausível, depende de escolhas teóricas prévias.  Em que pese 

tudo isso, a interpretação é a única forma de compreensão do outro, condição 
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indispensável, pois, é o “nosso único meio de representar o conteúdo das 

representações.” (p.99).  

 Pode-se então observar, concordando com Abric (2001), que uma realidade 

representada é uma realidade apropriada, estruturada, transformada de acordo com a 

significação que lhe é atribuída – é a realidade do sujeito sensível às características da 

situação.  

Esta tese é apresentada em duas partes. A 1ª Parte é constituída por dois 

capítulos, antecedidos por esta Introdução, na qual a autora apresenta a motivação para 

o estudo a ser realizado, a justificativa, os objetivos, e explicita seu objeto de pesquisa, 

situando-o na área da LAC. Privilegia a análise interpretativa (MINAYO, 1994), ao 

adotar princípios norteadores da análise de conteúdo como metodologia para 

desenvolvimento desta tese.    

 

O Capítulo 1 trata do projeto CELPE-Bras, da sua contextualização como 

instrumento de ação político-linguística,
2
 de promoção e difusão da língua e da cultura 

do Brasil, da sua constituição e iniciativas no mundo lusófono, da criação e implantação 

do projeto CELPE-Bras, da situação atual e dos impactos causados, da estrutura do 

exame e do construto teórico subjacente a ele.  

 

O Capítulo 2 é sobre a mulher no cenário brasileiro, à luz de visões 

contemporâneas, iniciando pela história das mulheres em outros espaços, algumas 

invisíveis e outras silenciosas, para chegar até a mulher brasileira. São incluídas 

reflexões sobre o Brasil, cenário no qual essas mulheres selecionadas desempenham 

seus diversos papéis. É também mostrado algo da sua saga no espaço público e privado 

até os dias atuais. 

 

                                                 
2
 Entende-se por política linguística uma ação normativa que busca estabelecer regras que respondam às 

demandas políticas e sociais que a sociedade exprime (CALVET, 2007).  A deliberação de uma política 

linguística tem início quando algum problema de natureza política, econômica ou cultural é detectado 

(FIORIN, 2009). Na política linguística, segundo CALVET (2007, p. 36), “há também política”, posto 

que “as intervenções na língua ou nas línguas têm um caráter eminentemente social e político”. Na 

escolha por uma política linguística, o enfoque político antecede o linguístico, uma vez que o fato gerador 

dessa política é de ordem econômica, cultural ou política (FIORIN, 2009).   
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A 2ª Parte da presente tese inclui a metodologia da pesquisa e a análise dos 

vídeos, respectivamente em dois capítulos.  

 

No Capítulo 3, é apresentada a seleção de 10 dos 19 vídeos disponíveis, 

aplicados nos Exames de 2002 (2), 2003(1), 2004(1), 2005(2), 2006(1), 2009(2), 

20011(1). Os períodos não mencionados dizem respeito às reportagens cujos 

entrevistados são homens ou têm somente o repórter como narrador da matéria tratada, 

apesar de algumas vezes ter sido uma repórter a desempenhar a mesma função.  

 

Montar esta representação identitária sociocultural da mulher brasileira a partir 

do que foi apresentado nos vídeos, acrescida de outras informações oriundas da 

pesquisa em diversas fontes, ou seja, prover de outro sentido o que foi apresentado na 

superfície dos textos, demandou outro arranjo ordenado através determinados aspectos: 

o ambiente, a postura, a fala, os gestos, idade/geração, a formação acadêmica, a função 

que exerce.   

 

No Capítulo 4, partindo-se de uma descrição dos fatos apresentados, recorreu-se 

a outros acontecimentos, personagens, instituições, relacionados aos assistidos nas 

reportagens, e analisaram-se os vídeos, segundo os pressupostos da análise de conteúdo, 

conforme proposto por Bardin (2002), cumprindo-se algumas das suas etapas de 

preparação, unitarização, categorização, descrição e interpretação. 

 

A seguir, dando continuidade à análise, com base nos dados obtidos na descrição 

detalhada das reportagens, a fim de conhecer a representação sociocultural daquelas 

mulheres, sempre considerando seu locus de atuação, aprofundaram-se questões 

emergentes, situando-as no momento presente para, pelo entrecruzamento desses dados, 

chegar à construção das diferentes ligações possíveis, à luz da interpretação subjetiva da 

pesquisadora.   

 

  Por último, são apresentadas as Considerações Finais, apesar da consciência 

da pesquisadora de não ter esgotado todas as possibilidades interpretativas dos dados e 

de ter elaborado apenas uma perspectiva possível, norteada pelos objetivos e interesses 

deste estudo. Na sequência dessas seções, encontram-se as Referências e o Anexo I. 
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Capítulo 1 - O Projeto CELPE-Bras, Instrumento de Ação Político-

linguística Brasileira  

 

Antecedendo as considerações sobre o Projeto CELPE-Bras, são apresentadas 

algumas informações sobre a Língua Portuguesa no mundo lusófono e o ensino da 

Língua Portuguesa para estrangeiros no Brasil. 

 

1.1 Contextualizando o mundo lusófono  

 

O Brasil integra o mundo lusófono, juntamente com os Países Africanos de 

Língua Portuguesa (PALOP) – Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau (Guiné Equatorial), 

Moçambique, São Tomé e Príncipe, além de Portugal e Timor Leste, formando, em 

conjunto, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). Portanto, diferentes 

contextos se configuram para o ensino do Português, seja como língua materna em 

Portugal, como segunda língua para os PALOP, como língua de herança para filhos de 

falantes nativos de Português em diversos países, ou ainda como língua estrangeira para 

os interessados no aprendizado dessa língua pelos mais variados motivos.  

   A Língua Portuguesa (LP), uma língua românica falada por mais de 240 milhões 

de pessoas, deverá atingir um total de 335 milhões de falantes até 2050. Sua expansão 

se deve, inicialmente, às descobertas de Portugal durante os séculos XIV e XVI. 

Atualmente é considerada a terceira língua europeia e idioma oficial, mas não exclusivo, 

de diversas organizações internacionais: CPLP - Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa, ECCAS - Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental; 

ECOWAS - Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental; SADC - 

Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral; Mercosul; OEA - Organização 

dos Estados Americanos; UA - União Africana; UNASUL - União de Nações Sul-

Americanas; EU - União Europeia.   

 Segundo Mateus (2008),  

Embora seja a língua do maior país da América do Sul, a sua 

utilização está restringida em organismos plurinacionais e, por 

exemplo, no contexto da União Europeia é frequentemente 

desconhecida e confundida com o Espanhol. (MATEUS, 2008, p.3-

4). 
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Observa-se um aumento da projeção e da classificação da LP em diversos 

setores, conforme mostrado, em 2011, na 3ª conferência do 1º Ciclo de Conferências do 

Observatório da Língua Portuguesa, realizada em Macau (CONFERÊNCIA, 2011). 

Nesse evento foi focalizado, dentre outros, o valor econômico da LP, considerando que 

uma língua é um patrimônio tão mais valioso quanto mais utilizadores ela tiver. Além 

disso, é um bem público de enorme importância, uma vez que sua partilha aumenta o 

seu valor: o poder econômico dos falantes de Português representa 4% da riqueza 

mundial. Em Portugal, o valor do Português representa 17% do PIB. Essa relevância se 

deve ao fato de que as diferenças linguísticas são barreiras ao comércio, equivalentes a 

tarifas (15 a 22%).  

1.2 A Língua Portuguesa no Brasil 

 O Brasil é um país plurilíngue e multicultural, que tem o Português como 

língua oficial (e não mais como idioma nacional, conforme previsto no Art. 13 da 

Constituição de 1988). É também, nesse documento, que se oficializou o 

plurilinguismo do Brasil e, consequentemente, o multiculturalismo: “O ensino 

fundamental regular será ministrado em Língua Portuguesa, assegurada às comunidades 

indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem” (Art.210, parágrafo 2). Ressalte-se que esse momento marca o 

reconhecimento da diversidade linguística no Brasil, até então considerado monolíngue, 

apesar das mais de 200 línguas faladas em território nacional.    

 

Valorizar as várias línguas faladas no Brasil é uma forma de tentar aproximar as 

políticas da promoção da diversidade cultural da promoção da diversidade linguística. 

Evidenciar um país multilíngue pode parecer estranho, uma vez que, durante tanto 

tempo, apoiado por uma construção histórica hegemônica, afirmou-se e pregou o 

monolinguismo brasileiro. De acordo com Oliveira (2008), presidente do Instituto 

Internacional de Língua Português [IILP] e estudioso das línguas minoritárias,  

 
no Brasil hoje são falados por volta de 210 idiomas. As nações 

indígenas do país falam cerca de 170 línguas (chamadas de 

autóctones), as comunidades de descendentes de imigrantes outras 

30 línguas (chamadas de línguas alóctones), e as comunidades 

surdas do Brasil ainda duas línguas, a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) e a língua de sinais Urubu-Kaapôr. Somos, portanto, um 

país de muitas línguas – plurilíngue – , como a maioria dos países 

do mundo. Em 94% dos países do mundo são faladas mais de uma 

língua (OLIVEIRA, 2008, p.3).     
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A diversidade linguística da LP, apresentada em vasto espaço pluricontinental, 

certamente tem e vai continuar aumentando com o tempo. Em relação ao contexto 

brasileiro, muito se debateu e ainda se debate sobre a separação oficial do Português de 

Portugal (PE) e o Português do Brasil (PB), pois existem opiniões divergentes que, por 

um lado, as consideram línguas diferentes e, por outro, afirmam constituírem somente 

variedades distanciadas da LP. 

 

Algumas medidas governamentais, por meio dos diversos órgãos e instituições 

representativas, vêm sendo tomadas no sentido de promover e difundir a Língua 

Portuguesa e a cultura brasileira nacional e internacionalmente. Podem ser citadas: a 

Academia Brasileira de Letras [ABL], o Portal da Língua Portuguesa, o Museu da 

Língua Portuguesa, o Instituto Machado de Assis [IMA], a Comissão para Definição de 

Ensino-Aprendizagem, Pesquisa e Promoção da Língua Portuguesa [COLIP]; a TV 

Brasil; as universidades de integração regional como um projeto de internacionalização 

da universidade brasileira [Universidade Federal da Integração Latino-Americana – 

UNILA e a Universidade Internacional para a Integração da Lusofonia Afro-Brasileira – 

UNILAB]
3
; os Leitorados, instituições subordinadas ao MRE, que atuam em 

universidades estrangeiras; o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 

Estrangeiros [CELPE-Bras]; os Centros Culturais Brasileiros, instituições subordinadas 

ao Ministério das Relações Exteriores (MRE) e principal instrumento de execução da 

política cultural brasileira no exterior. 

 

  Outras medidas, visando ao mesmo fim, tomadas em conjunto por países 

lusófonos: a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa [CPLP], o Instituto 

Internacional da Língua Portuguesa [IILP], o Acordo Ortográfico, cujo objetivo é 

unificar a Língua Portuguesa , uma vez que era a única língua européia a possuir duas 

ortografias oficiais, a Associação Internacional de Linguística do Português [AILP].  

 

No Brasil, a Língua Portuguesa é ensinada como língua materna no sistema 

escolar, ensinos Fundamental e Médio; como segunda língua, para comunidades 

indígenas, quilombolas e alóctones (descendentes de imigrantes), para portadores de 

                                                 
3
 A UNILAB foi criada pautada „nos princípios de cooperação solidária. Em parceria com outros países, 

principalmente africanos‟, para „desenvolver formas de crescimento econômico, político e social entre os 

estudantes, formando cidadãos capazes de multiplicar o aprendizado.‟ Disponível em: 

http://www.unilab.edu.br. Acesso em: 6 jan. 2012.  

http://www.unilab.edu.br/
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necessidades especiais e para estrangeiros: crianças e jovens em idade escolar, 

universitários, trabalhadores nas mais diversas áreas, diplomatas, militares, refugiados, 

presidiários, entre outros.    

 

1.2.1 O ensino da Língua Portuguesa para estrangeiros (PLE) no Brasil 

Para situar o panorama do ensino de PLE, é oportuno iniciar pela instituição, no 

Brasil, do Ministério da Educação – MEC –, cujas origens se encontram no Decreto nº 

19.402, de 14.11.1930, que criou a Secretaria de Estado com a denominação „Ministério 

dos Negócios da Educação e Saúde Pública‟, e no Decreto nº 19.444, pelo qual foram 

definidos alguns serviços (BRASIL, 2003b). A partir daquele momento, foram 

instituídas, entre outras, as primeiras universidades modernas brasileiras e as faculdades 

de Filosofia, Ciências e Letras, nas quais, paulatinamente, as demandas de línguas 

clássicas foram suplantadas pelas demandas de línguas modernas (ALMEIDA FILHO, 

1992, p.12); mais tarde, surgiram os cursos de Português para estrangeiros. 

Com o interesse dos alunos estrangeiros pelo ensino superior oferecido no 

Brasil, surgiram, no final da década de 60 e início dos anos 70, os cursos para ensino de 

Português para estrangeiros, em ambiente de imersão.  Segundo Almeida Filho (1992), 

as poucas iniciativas existentes, até aquele momento, limitavam-se ao ensino da PLE a 

membros de missões diplomáticas estrangeiras e ao pioneirismo da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUC-RS. Desde então, o ensino de 

Português Língua Estrangeira – PLE –, “de certa forma, tem evoluído à semelhança da 

área de línguas estrangeiras, embora os níveis reais de desenvolvimento de cada área 

ainda sejam bastante distintos” (ALMEIDA FILHO, 1995, p.12). Esse autor explica 

que, atualmente, ainda não há uma política unificadora para os vários programas nas 

instituições de Ensino Superior. 

Os cursos de PLE podem ser oferecidos em dois contextos diferentes: um 

institucionalizado das universidades públicas e privadas e outro do setor privado que, 

segundo Almeida Filho  (op.cit.), é o de maior crescimento. 

Atualmente, muitas universidades brasileiras oferecem cursos de Língua 

Portuguesa para estrangeiros, em diferentes níveis e modalidades, atendendo 

principalmente à demanda dos alunos de múltiplos convênios interinstitucionais e, em 
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menor escala, daqueles que participam do Programa de Estudantes-Convênio da 

Graduação (PEC-G). É interessante destacar que, anteriormente, a maioria dos alunos 

era proveniente do PEC-G – hoje a realidade é bem diferente, resultado de uma ação 

mais intensa da área de relações internacionais e interinstitucionais, que vem 

intensificando ações nesses âmbitos com a ampliação de parcerias que têm possibilitado 

a mobilidade acadêmica com outros países para alunos, professores e até mesmo para 

gestores das três áreas que constituem uma universidade - ensino [graduação e pós-

graduação], pesquisa e extensão.  

Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na década de 70, iniciou-se 

um processo de implantação de cursos de PLE, que se firmou nos anos 90 com o 

Programa de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros – PEPPE, coordenado 

por especialistas na área.  Vale ressaltar que, nessa instituição, são oferecidos cursos de 

extensão para a comunidade; curso intensivo para estudantes do PEC-G; curso de 

Especialização em formação de professores de PLE; disciplinado currículo regular e 

disciplinas optativas destinada aos alunos do Curso de Letras; disciplina optativa para 

estudantes intercambistas participantes de convênios firmados entre as UFRJ e as 

universidades de origem; orientação a bolsistas de Iniciação Científica, no 

desenvolvimento de temas relevantes e elaboração de materiais didáticos, além de ser o 

posto aplicador da cidade do Rio de Janeiro, credenciado pelo MEC, tendo participado 

da sua concepção, elaboração e implantação em 1998.  

Nessa mesma linha, a Universidade de Brasília (UnB) é pioneira na formação de 

professores, oferecendo, desde 1998, graduação e licenciatura em Português do Brasil 

como Segunda Língua, além dos cursos regulares e de extensão destinados  

especificamente à comunidade estrangeira interna e externa à UnB.  No seu Programa 

de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, várias dissertações e teses têm direcionado 

suas pesquisas para assuntos relacionados ao ensino de PLE, aumentando o interesse de 

professores egressos de Letras em trabalhar nesta área (CUNHA e SANTOS, 2002). 

A Universidade Federal Fluminense (UFF) mantém um curso de Pós-Graduação 

stricto sensu em Português para Estrangeiros com várias teses e dissertações concluídas, 

curso intensivo para os participantes do PEC-G, cursos voltados para a comunidade 

externa de Niterói, além de ser também um posto aplicador do CELPE-Bras, desde o 

início da vigência do projeto.  
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Uma universidade que tem ampliado muito seu campo de atuação nessa área é a 

Universidade Federal da Bahia (UFBa), segunda instituição brasileira a abrir um curso 

de licenciatura em PLE. Além atender os estudantes do PEC-G e demais estrangeiros da 

comunidade soteropolitana, atualmente essa universidade acolhe a presidência da 

Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira [SIPLE], sendo também posto 

aplicador do CELPE-Bras credenciado pelo MEC/INEP.    

Outro setor que tem se beneficiado dessa situação de interesse pelo aprendizado 

da LP é o dos cursos de língua estrangeira: dificilmente vê-se hoje um curso de línguas 

que não ofereça cursos de Português para estrangeiros, independentemente de seus 

professores serem especialistas ou não. Em muitos casos, vigora o princípio antigo e 

ultrapassado de que “qualquer brasileiro pode dar aula de PLE, pois, para tanto, basta 

ser falante nativo da língua”. É um dos mitos da área (ainda que lamentável). Já se 

percebe, no entanto, embora lentamente, um movimento de mudança desse status quo, 

muitas vezes acionado e impulsionado por exigência das próprias empresas e até mesmo 

dos alunos.     

 Quanto às atividades no exterior, o PLE foi oficializado com a criação e a 

implantação dos Centros de Estudos Brasileiros (CEBs), nas várias embaixadas 

brasileiras existentes em diferentes países, além dos Institutos Culturais Bilaterais e dos 

Leitorados, que trabalham no sentido de divulgar e promover a valorização da Língua 

Portuguesa e cultura brasileira em diferentes países da América, Europa, África e Ásia.  

1.3 O Projeto CELPE-Bras 

 O Projeto CELPE-Bras se insere na área de PLE. Nessa afirmação, um mesmo 

objeto – a Língua Portuguesa do Brasil ou Português brasileiro – recebe duas 

nomenclaturas diferentes: Português para Estrangeiros [PE] e Português (como) língua 

estrangeira [PLE]. Sabe-se que diferentes siglas nomeiam essa área de Português, 

ancorada cada uma delas nas concepções teóricas que lhes dão suporte. A sigla e 

expressão mais comumente usadas e até mesmo consideradas por alguns e pelas 

agências financiadoras de pesquisa como siga referência é PLE – Português Língua 

Estrangeira ou Português como Língua Estrangeira. No entanto, Meyer (2009, p.15) 

critica esse uso por considerá-lo inadequado ao ser empregado no Brasil, 

“absolutamente equivocado, pois no Brasil, o Português nunca será uma „língua 
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estrangeira‟... entendemos que deve ser evitada”.  É realmente uma crítica que procede, 

apesar do seu uso mais plenamente divulgado e já cristalizado.   

Cabe ressaltar que, na Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, são 

usadas as duas siglas, decorrentes da História dessa instituição. Antes de ser uma área 

tornada oficial pela realização dos três concursos específicos para professor de PLE, foi 

criado o Programa de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros – PEPPE, 

que teve como coordenadoras as professoras Gema da Costa Val, Percília Santos e 

Patricia Maria Campos de Almeida. Posteriormente, em 2003, com o aceite (arduamente 

reivindicado) de se tratar de uma área de especialidade, foi criado o Setor de Português 

Língua Estrangeira – SePLE, pertencente ao Departamento de Letras Vernáculas da 

Faculdade de Letras, coordenado inicialmente por Danúsia Torres dos Santos e, 

atualmente, por Ana Catarina Moraes Ramos Nobre de Mello. A decisão para adoção 

dessa expressão se deveu ao fato de ser essa a nomenclatura usada no edital do concurso 

para provimento das vagas de professor na área e, também, por ser a sigla adotada pela 

instituição que representa e legitimada pela SIPLE - Sociedade Internacional de 

Português Língua Estrangeira, fundada em 1992, com o propósito, com base “na sua 

concepção e finalidade, de ser um espaço privilegiado plural para a pesquisa e a difusão 

dos aspectos múltiplos que envolvem o contato de duas ou mais culturas em torno do 

Português em situações de ensino e aprendizagem ao redor do Planeta.” (FERREIRA, 

2008). 

 

Outra designação usada, Português como Segunda Língua – PL2, foi da 

mesma forma criticada por Meyer por considerá-la, embora menos problemática do que 

a anterior, desviando seu “foco do seu objeto de ação por englobar todo um conjunto de 

aprendizes que não os estrangeiros , ou seja, os falantes de outras línguas estrangeiras 

modernas: os indígenas e os surdos, que têm sua primeira língua não o Português (id.ib., 

p.15-6) – as cerca de 170 línguas indígenas e LIBRAS [Língua Brasileira de Sinais] ” 

(OLIVEIRA, 2008, op. cit). 

 

A denominação Português língua não materna – PLNM, amplamente usada 

em Portugal, é também criticada por Meyer porque “não são apenas os falantes de 

outras línguas estrangeiras que têm no Português uma língua não materna”, 

assemelhando-se ao PL2.  No tocante à sigla PBE, “parece retornar, num movimento 
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recursivo, ao antigo rótulo PE, além de omitir o fato de que a Língua Portuguesa está 

sendo tratada como segunda língua”.  

 

Outras siglas usadas são PFOL - Português para Falantes de Outras Línguas 

– e PBSL - Português do Brasil como Segunda Língua –, que nomeia a Licenciatura 

implantada na UnB desde 1998 (GRANNIER, 2001/2002). Mais recentemente, Meyer 

propõe outra sigla - PL2E, que tem sido adotada nas pesquisas realizadas na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC/RJ, pois “espelha o escopo e a 

abrangência da área” naquela instituição. Assim, 

 
PL2E nomeia uma área em que se pesquisa o Português (i) tomado 

como segunda língua, ou seja, como uma língua que não é materna 

e (ii) voltado para um público que específico – estrangeiros falantes 

de outras línguas estrangeiras modernas que estão  residindo no 

Brasil (MEYER, 2009, p.16). 

 

 Ao que tudo indica, se se pretende uma sigla que especifique e configure 

exatamente a realidade brasileira, ela deveria ser PBL2E.  

  

Prosseguindo e, como dito inicialmente, podem-se observar diferentes siglas e 

denominações para um mesmo objeto. Isso enseja a possibilidade de se pensar que essas 

designações múltiplas são consequências de uma área ainda em construção e processo 

de consolidação, em que pesem seu processo de institucionalização, teses e dissertações 

realizadas, diferentes congressos regionais, nacionais e internacionais, participação 

como membro efetivo em diferentes iniciativas oficias do Brasil, uma sociedade 

internacional que a representa, dentre outros.     

      

Em entrevista concedida à AOTP, Edleise Mendes, Presidente da SIPLE (2011-

2013), denomina diversamente Português como LE/L2/LH, que denota não só a 

emergência de mais uma área de atuação do PLE, como a consciência do papel a ser 

desempenhado pela academia em virtude dos múltiplos acontecimentos que vão 

transformando constantemente esse grande cenário global.      

 

1.3.1 O Certificado CELPE-Bras 

 

 É o único certificado brasileiro de proficiência em Língua Portuguesa para 

estrangeiros e para brasileiros, que não tenham a LP como língua materna ou primeira 
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língua [índios, filhos de estrangeiros com cidadania brasileira e falantes de LIBRAS], 

reconhecido oficialmente, desenvolvido e outorgado pelo Ministério da Educação, 

aplicado no Brasil e em outros países da América do Sul, América Central, Europa, 

África e Ásia com o apoio do Ministério das Relações Exteriores, conferido aos 

candidatos com desempenho satisfatório em teste padronizado de Português. 

 

1.3.2 O contexto para a criação do Exame CELPE-Bras 

 

Foram vários os fatores sociais que serviram de motivação para que se criasse 

esse certificado e a respectiva configuração do exame:  

a necessidade de um exame de proficiência que pudesse atender, entre 

outros, aos programas internacionais brasileiros, selecionando e 

certificando a proficiência de estrangeiros, que, de alguma forma, 

tivessem a necessidade de se integrar à vida brasileira ou de usar o 

Português do Brasil no exterior (SCARAMUCCI, 2008, p.179).  

Cresce a demanda de intercâmbios culturais, científicos e econômicos entre o 

Brasil e outros países (Mercosul, por exemplo), além do número também crescente de 

alunos estrangeiros em universidades brasileiras. Ressalte-se que surgiu, também, a 

necessidade de uma certificação de proficiência em diferentes campos profissionais.  

Internacionalmente, o CELPE-Bras é aceito em firmas e instituições de ensino 

como comprovação de competência na Língua Portuguesa. No Brasil, é exigido pelas 

universidades para ingresso em cursos de graduação e em programas de pós-graduação, 

por entidades de classes para o exercício de atividade profissional. Ao exame podem 

candidatar-se todos os estrangeiros não lusófonos, maiores de 16 anos, com 

escolaridade equivalente ao Ensino Fundamental brasileiro, que queiram comprovar, 

para fins educacionais, profissionais ou outros, proficiência em Português. Podem 

também candidatar-se ao exame aqueles que, já tendo obtido certificação, queiram 

alcançar outro nível mais elevado.  

 

         Retomando um pouco o trajeto da construção desse projeto, em junho de 1993, foi 

instituída, por iniciativa da MEC-SESu, a Comissão Nacional para a elaboração do 

CELPE-Bras. Ficou constituída, pois, a equipe, ao partilhar dos mesmos conceitos de 

linguagem e de aprendizado de línguas, optou por um exame padronizado em moldes 

comunicativos sociointeracionais. Entendia-se que era necessário elaborar um exame 

ancorado em um conceito de linguagem como um sistema de comunicação integrado e 
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holístico, como meio e reflexo de uma cultura. Outro argumento relevante seria o exame 

servir para traçar o perfil do usuário competente, como aquele que sabe usar a língua em 

contextos variados, adequando-a a diferentes situações socioculturais e aos seus 

diversos interlocutores. 

Por meio da Portaria Ministerial 1.787/94, foi constituída uma Comissão 

Permanente para finalizar a padronização do exame, em continuidade aos trabalhos 

iniciados no ano anterior. Todavia essa comissão teve sua atuação interrompida de 1995 

a 1997, ocasião em que, finalmente, preparou a aplicação do exame, credenciando-se as 

primeiras instituições para a sua realização. Em abril de 1998, acontece a primeira 

aplicação do exame para obtenção do CELPE-Bras, em cinco universidades brasileiras 

[UnB, UNICAMP, UFRJ, UFPR e UFGRS] e em três instituições de países do 

MERCOSUL [Argentina, Paraguai e Uruguai], participando um total de 127 candidatos. 

Em 2000, havia 32 instituições credenciadas para aplicação do Exame - 14 no 

Brasil e 18 no exterior, atualmente são 21 instituições no Brasil e 46 no exterior.  

 

Além desse aumento de credenciamentos institucionais e como comprovação da 

eficácia deste instrumento de ação político-linguística, do adiantado processo de 

internacionalização por que vem passando a Língua Portuguesa e da posição política e 

econômica do Brasil no cenário mundial, existe um crescente número de candidatos 

inscritos a cada aplicação, como é mostrado na Figura 1.   

  

 Fig. 1 - De acordo com dados obtidos para a presente pesquisa, a Figura 1 apresenta o 

 número  de candidatos às aplicações do Exame. Note-se que, quanto ao ano 2009, os dados 

 são parciais. 
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Tendo em vista o expressivo aumento de candidatos inscritos, de postos 

aplicadores da prova e as repercussões em diferentes níveis, advindas do impacto 

causado pelo Exame, pode-se constatar que se trata de “um exame de alta-relevância 

(high-stakes), na medida em que decisões importantes são tomadas a partir de seus 

resultados e repercussões.” (SCARAMUCCI, 2008, p.179).   

 

1.3.3 A Comissão Técnico-Científica do CELPE-Bras  

 

 Diferentemente do que vinha ocorrendo anteriormente, em 2011, então sob a 

responsabilidade do INEP e coerente com seus princípios administrativos, houve uma 

chamada pública [Nº 12/2011] dirigida aos professores pesquisadores brasileiros, no 

Brasil e no exterior, convocando para participarem do processo seletivo de formação da 

Comissão Técnico-Científica do CELPE-Bras, com a seguinte configuração – 6 

membros titulares e 6 membros suplentes.   

De acordo com a Chamada Pública nº. 12/2011 – INEP/MEC, é função da 

Comissão Técnico-Científica “auxiliar e subsidiar o Inep (instituição gestora do projeto 

desde 2010, em substituição à MEC/SESu/DAI)  no aprimoramento das atividades de 

avaliação contínua dos processos necessários à avaliação dos estudantes e das 

instituições de ensino que aplicam o Exame CELPE-Bras”. Objetiva-se não só “ampliar 

a participação da comunidade acadêmica nos processos de avaliação educacional 

desenvolvido” pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep),
4
 como também promover “a capacitação de instituições de ensino, 

entrevistadores, observadores, aplicadores, elaboradores, revisores e corretores do 

exame”, além de inserir o Inep “em um processo mais amplo de estruturação e 

formulação dos seus instrumentos de avaliação, contando com o apoio de especialistas 

da área”. 

                                                 

4 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é uma autarquia 

federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), cuja missão é promover estudos, pesquisas e 

avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro com o objetivo de subsidiar a formulação e 

implementação de políticas públicas para a área educacional a partir de parâmetros de qualidade e 

equidade, bem como produzir informações claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e 

público em geral (http://www.inep.gov.br/ ). 

http://www.inep.gov.br/
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Como resultado dessa seleção, a Comissão ficou assim constituída: 8 mulheres e 

4 homens, maior percentual de participação masculina já registrado desde a implantação 

do projeto. Desses 12 especialistas, 4 compunham a Comissão e após a seleção, 

permaneceram [MG, RS, SP e PR], outros 4 já haviam participado da Comissão 

anteriormente [SP, MG, RS e RJ] e os 4 restantes estão participando pela primeira vez 

[RS, MG e 2 de SP]. Esse quadro permite algumas interpretações: por um lado, sugere 

um crescimento pouco expressivo do número de professores se especializando na área, 

por outro, além de uma maior representatividade da Região Sudeste comparativamente à 

Região Sul, evidencia a não participação das demais regiões brasileiras. É possível 

interpretar esse fato como um efeito retroativo da existência de um maior número de 

cursos de pós-graduação nessas regiões (Quadro 2).  

Quadro 1 - Representação das Unidades da Federação na Comissão  

Técnico-Científica do CELPE-Bras 

 

   AM   BA   DF MG   PR   PE   RS   RJ SP 

1993        x        x    x    x    x 

1994        x        x    x    x    x 

1995                   

1996                   

1997                   

1998        x    x      x    x    x    x 

1990        x    x        x    x    x 

2000        x    x        x    x    x 

2001        x    x        x    x    x 

2002        x    x        x    x    x 

2003          x        x    x    x 

2004          x        x    x    x 

2005    x    x    x    x        x    x    x 

2006    x    x    x    x        x    x    x 

2007         x    x    x    x        x    x 

2008      x    x    x    x         x    x 

2009      x    x    x    x     x      x 

2010   x    x      x    x     x      x 

2011   x    x      x    x     x      x 

2012    x x  x x x 

Fonte: SCARAMUCCI (2008); atualização dos dados dos anos subsequentes 

feita pela autora da presente pesquisa. 
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Quadro 2 - Composição Atual de Especialistas da Comissão Técnico-Científica 

do Exame CELPE-Bras 

   

Mulheres Homens Vinculados a 

Instituições (Estados) 

x x x  RS 

 x RJ 

x x x MG 

x x x x SP 

x  PR 

Fonte: Chamada pública INEP, nº. 12/2011. 

 

1.3.4 Os alunos estrangeiros e o Exame 

Para a entrada de alunos estrangeiros nas universidades brasileiras, existe a 

possibilidade de que parte deles possa fazê-lo sem prestar exame vestibular. Para tanto, 

existem matrículas-cortesia, garantidas por acordos governamentais e reservadas para o 

corpo diplomático de países que utilizam o regime de reciprocidade com o Brasil. Como 

a SESu-MEC e as instituições universitárias que os acolhem não exigem o domínio da 

LP como pré-requisito, a maioria desses estudantes vem com pouco ou nenhum 

conhecimento do idioma. 

Vale ainda destacar que, nos acordos culturais, participam os Programas de 

Estudantes Convênio, em nível de graduação e pós-graduação, PEC-G e PEC-PG, 

respectivamente, constituindo acordos bilaterais com países da África, América Latina e 

Caribe (Manual do Programa de Estudantes – Convênio de graduação, 2000). Por 

intermédio desses programas, um número expressivo de estudantes estrangeiros vem 

estudar em universidades brasileiras. Muitas vezes, demonstram conhecimentos 

insuficientes de LP, apesar de ser um dos pré-requisitos para obtenção da bolsa. Devido 

ao pouco domínio do idioma, a comunicação é dificultada e, consequentemente, o aluno 

não tem um bom rendimento acadêmico (CUNHA e SANTOS, 1999). 

Para tentar diminuir esse déficit de conhecimento linguístico, a SESu-MEC e 

algumas universidades conveniadas se propuseram ministrar cursos intensivos de 320 

horas, durante o semestre imediatamente anterior ao ingresso desses alunos nas 

universidades para os quais estavam destinados. (Vale destacar que, desde o primeiro 

semestre de 2002, esses cursos têm a duração de um ano, com uma carga horária 

“dobrada”). Porém, somente essa medida não foi suficiente. Era preciso um exame 

padronizado para avaliar o desempenho linguístico do candidato, cujo objetivo seria 
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traças o nível de proficiência desejado e necessário, para um melhor desempenho desses 

estudantes, de forma a reduzir as suas constantes reprovações, decorrentes de problemas 

linguísticos do Português e a sua longa permanência nos cursos. 

Seria então justificada a criação de um exame oficial de Português, em âmbito 

nacional, pelo MEC, que mostrasse a importância da proficiência em LP, assinalando 

que a aprendizagem dessa língua deve ser vista como um mecanismo de consolidação 

do ensino de Português no Brasil e no exterior (SCARAMUCCI, 1999). Somente 

mostrar a sua importância não era o bastante, era fundamental explicitar como deveria 

ser essa proficiência, quais os aspectos do Português a considerar, quais habilidades e 

competências a desenvolver para que esse aluno pudesse usar a língua nos vários 

contextos – “entender textos orais e escritos e saber se posicionar a respeito dos 

mesmos, fazer relatórios, trabalhos, teses, dissertações, exposições orais, debates, enfim, 

interagir na língua-alvo de forma eficiente constituindo-se como autor em sua ação 

através da linguagem” (SCARAMUCCI, 1999, p.110). 

No início da década de 80, o Setor de Cooperação internacional da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) propôs se fizesse um teste 

padronizado em Português e se criassem centros de referência em algumas 

universidades brasileiras, para serem agentes multiplicadores na elaboração de material 

didático e na formação de professores, com vista ao ensino de PLE no Brasil e no 

exterior. Esse projeto foi interrompido, por questões político-administrativas, sendo 

retomado somente em 1993. 

1.3.5 Procedimentos de verificação de proficiência dos alunos 

Encontrando-se em desenvolvimento os cursos de PLE, os procedimentos de 

avaliação dos alunos, para verificação de sua proficiência, foram também considerados. 

Segundo Cunha e Santos (1999), é possível perceber duas grandes motivações 

para a elaboração e implemento do exame de proficiência em Língua Portuguesa para 

estrangeiros: a)  o pouco conhecimento da Língua Portuguesa por parte de um número 

significativo de alunos estrangeiros, que ingressava nas universidades brasileiras sem 

prestar o vestibular, por intermédio de acordos oficiais; b) o “desejo antigo” dos 

profissionais da área de PLE de ter um exame como referência de proficiência da 
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Língua Portuguesa do Brasil, “como uma forma de afirmação da nossa língua” 

(SCHLATTER, 1999, p.98). Seria um elemento importante na consolidação dessa área 

ainda iniciante e em construção. 

Outro fator importante é o efeito potencial do exame como instrumento 

redirecionador do ensino de PLE, tanto no Brasil como no exterior (SCARAMUCCI, 

1999), conhecido como efeito retroativo (backwash effect). 

Seria oportuno, assim, fazer referência, a seguir, ao contexto em que foram 

executadas as ações que levaram ao estabelecimento desses exames, conforme se 

apresentam na atualidade. 

1.3.6 Níveis de proficiência do exame CELPE-Bras 

Até 2002, eram avaliados dois níveis de proficiência, a partir de uma única 

prova: 

a)  Certificado Intermediário (Primeiro Certificado), 

conferido ao candidato que evidencia um domínio operacional 

parcial da Língua Portuguesa, demonstrando compreensão e 

produção de estruturas relativamente complexas da língua, 

especialmente em contextos conhecidos, podendo apresentar 

algumas imprecisões, inadequações e interferências na 

comunicação.  

b) Certificado Avançado (Segundo Certificado),  

conferido ao candidato que evidencia um domínio operacional 

amplo da Língua Portuguesa, demonstrando compreensão e 

produção fluente de estruturas complexas da língua, podendo 

apresentar imprecisões e inadequações ocasionais na comunicação, 

especialmente em contextos complexos desconhecidos (MEC-

SESu, Manual do Exame, 2003). 

  Por intermédio de um exame, são avaliados, a partir de 2003, quatro níveis de 

proficiência (MEC-SESu, Manual do Exame, 2003): 

a) Certificado Intermediário,  

conferido ao candidato que evidencia um domínio operacional 

parcial da Língua Portuguesa, demonstrando compreensão e 

produção de textos orais e escritos, especialmente em contextos 

conhecidos, podendo apresentar algumas imprecisões, inadequações 

e interferências na comunicação. 
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b) Certificado Intermediário Superior, 

conferido ao candidato que preenche as características descritas no 

nível Intermediário, apresentando inadequações e interferências na 

pronúncia e na escrita menos frequentes do que no nível anterior.   

c) Certificado Avançado,  

conferido ao candidato que evidencia um domínio operacional 

amplo da Língua Portuguesa, demonstrando compreensão e 

produção fluente de textos orais e escritos, podendo apresentar 

inadequações ocasionais na comunicação especialmente em 

contextos desconhecidos.  

d) Certificado Avançado Superior, conferido ao candidato que preenche 

todos os requisitos do nível Avançado, apresentando raras inadequações 

na comunicação. 

 

1.3.7 A estrutura do exame CELPE-Bras   

 

O Exame está estruturado em dois módulos - uma parte coletiva (prova escrita) 

e outra individual (prova oral). A primeira tem duração de 3h e é constituída de duas 

tarefas, integrando compreensão oral e produção escrita, além de outras duas tarefas, 

integrando leitura e produção escrita.  Já a segunda parte, com duração de 20 minutos, 

consiste de uma interação a partir de atividades e interesse mencionados pelo candidato 

na ficha de inscrição, seguida de uma conversa sobre tópicos do cotidiano, de interesse 

geral, com base em elementos provocadores (pequenos textos, fotos, cartuns). 

 

            Uma avaliação de base comunicativa centra-se no uso de um código em 

situações reais de comunicação, que requer, além da manipulação de formas e regras 

linguísticas (SCARAMUCCI,1999, p.109), o conhecimento de estratégias interacionais, 

de modo a usar língua de maneira socialmente adequada. Trata-se, pois,  

 

(...) de desenvolver e aperfeiçoar os comportamentos do aluno 

como emissor-decodificador e como recebedor-decodificador de 

mensagens, pela utilização e compreensão de códigos diversos – 

verbais e não verbais. Ou seja: já não se trata mais de levar ao 

conhecimento do sistema linguístico – ao saber a respeito da 

língua - mas ao desenvolvimento das habilidades de expressão e 

compreensão de mensagens – ao uso da língua (SOARES, 1998, 

p.57).   
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            O exame do CELPE-Bras, segundo SCARAMUCCI (2008, p.180), por ser um 

exame de proficiência, seus objetivos de avaliação, assim como os conteúdos, são 

definidos com base nas necessidades que os candidatos potenciais têm de uso da LP, 

independentemente do contexto em que a adquiriram ou a aprenderam. Essa 

necessidade diz respeito a 

(...) poder realizar estudos ou funções de trabalho no Brasil ou no 

exterior, ou seja, comunicar-se em situações reais do dia-a-dia, tais 

como ler e redigir textos de gêneros e objetivos diversos, interagir 

oralmente ou por escrito em atividades dentro do contexto escolar 

ou fora dele (SCARAMUCCI, 2008, p.180). 

      

Os elementos teóricos fundadores e norteadores do exame, com base nas 

tendências recentes na área de Linguística Aplicada (PARAQUETT, 2009), são a sua 

concepção de uso de linguagem como “uma ação conjunta de participantes com um 

propósito social” e a de proficiência como “uso adequado da língua para desempenhar 

ações no mundo”. (BRASIL, 2009, p.5).   

           

1.3.8  CELPE-Bras - exame de proficiência de base comunicativa intercultural, 

centrado na compreensão e produção de gêneros  

 

O aspecto das imagens em movimento abordadas nesse material permite 

observar sua importância no uso da informação, pelo modo de representar a realidade, 

pela facilidade de compreensão dos conteúdos nelas contidos, ou, ainda, pela sua 

aceitação da estrutura cognitiva do indivíduo e sua difusão no ambiente social. Assim, 

as imagens em movimento, com sua complexidade, despertam interesses de diversas 

áreas do conhecimento e da sociedade. 

 

O uso das tecnologias atuais vem permitindo utilizar com destaque as 

programações em vídeo, tornando a informação onipresente (TV, computador, telão, 

telinha) e universal. As imagens são transmitidas e chegam a todos indistintamente - 

letrados e não letrados; enviando informações as mais diversas e com os mais variados 

propósitos, divulgando a cultura brasileira através da voz e da vez a todos – desde os 

mais simples até os poderosos.   

 

Constantemente o sujeito contemporâneo é informado a respeito dos 

acontecimentos mundiais pelas diferentes mídias, que usam uma linguagem adequada 

ao público a que se destina, uma vez que um dos seus objetivos é a promoção da 
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consciência e consequentes ações e mudanças no modo de agir socialmente. Nos vídeos 

utilizados no Exame, diferentes vozes participam das reportagens e das entrevistas.  

 

A partir da análise de vídeos de programas de entrevistas, Rondelli (1995) 

identificou três tipos de discursos: a) o do leigo, constituído de depoimentos de pessoas 

comuns, facilitando a identificação do espectador com esse relato subjetivado; b) o do 

especialista, por meio de depoimentos de médicos que, com base no campo científico, 

tentam levar, ao espectador, informações sobre essa área, utilizando uma fala nem 

sempre simples, mas que, comumente, emprega metáforas para se fazer entender; c) o 

midiático, por intermédio da fala de um profissional – jornalista, educador etc. – que 

faz a mediação entre os depoimentos leigo e especialista, podendo ser o fio condutor 

para a compreensão do tema. 

 

 Para operacionalizar, efetivamente, essa visão de linguagem e de proficiência 

nas questões avaliativas, a Comissão propôs o exame organizado em tarefas, no sentido 

de verificar se o candidato está habilitado, no caso em pauta, a usar a Língua Portuguesa 

para agir no mundo. 

1.3.8.1 Organização do Exame em “tarefas” - centrado no conceito e construto de 

Gênero [Bakhtin]  

Tarefa, segundo Scaramucci (1999, p.110; 1995, p. 80), 

é um termo usado em Linguística Aplicada para se referir a uma 

atividade de ensino ou de avaliação diferente daquelas usadas nos 

moldes tradicionais. Ela tem um propósito comunicativo, 

especificado para a linguagem usos que se assemelham àqueles que 

se têm na vida real. 

Scaramucci, nesses mesmos textos, aponta as vantagens das tarefas, a saber: a) 

apresentam as habilidades de forma integrada, permitindo assim uma avaliação 

integradora, ou seja, envolve mais de uma habilidade, exigindo do candidato não apenas 

análise, mas também síntese.  No exame do CELPE-Bras, avalia-se a compreensão da 

língua-alvo por intermédio da própria língua-alvo, ou seja, avaliam-se, ao mesmo 

tempo, compreensão e produção;  b) apresentam um propósito ou objetivo claro, que 

estabelece o contexto e os limites da avaliação, ou seja, o tipo de desempenho que se 

pretende avaliar. 
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Para que a tarefa seja adequada aos objetivos, segundo a autora, é necessária 

uma escolha criteriosa dos textos, uma vez que nessa abordagem nem todos os tipos de 

textos são adequados, o que demanda das avaliadoras maior critério de escolha e 

criatividade. 

Fundamentalmente, “tarefa é um convite para uma ação, um convite para uso da 

linguagem com um propósito social” (Manual do Exame, 2003). As palavras-chave são, 

portanto, uma ação com um propósito, direcionada a um ou mais interlocutores. 

Assim, cada tarefa contém um propósito claro de comunicação e um 

interlocutor, de forma a possibilitar ao candidato uma melhor adequação do seu texto à 

finalidade da comunicação e ao interlocutor. Está implícito, nessa concepção, o conceito 

de gênero proposto por Bakhtin (2003), como tipos de enunciados, relativamente 

estáveis e normativos, que estão vinculados a situações típicas da comunicação social, 

que exerce um efeito normativo sobre as interações verbais ou não verbais. É importante 

observar esses itens na elaboração da tarefa,  porque serão levados em conta na 

correção, em virtude de servirem para adequar a resposta do candidato ao contexto 

solicitado. 

Lima (2001) destaca que, para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras, baseado no enfoque comunicativo e no enfoque 

por tarefas, é necessário ir além da simples transmissão e aquisição de conhecimentos 

gramaticais, pois saber uma língua implica conhecimentos de estratégias reais de uso e 

familiaridade com os aspectos culturais e paradigmáticos da mesma, além de poder 

comunicar-se em situações imprescindíveis. Ou seja, segundo Canale (1983), deve-se 

possuir competência comunicativa e atuar numa situação de comunicação real. 

1.3.8.2 Os vídeos no exame CELPE-Bras 

 Para a Tarefa I das provas coletivas do Exame CELPE-Bras no Brasil, vêm 

sendo selecionados excertos de reportagens em vídeo, originalmente produzidas e 

veiculadas por emissoras televisivas brasileiras, especializadas, abertas, universitárias, 

de diversos Estados do País, e de considerável alcance para a população em geral 

(Quadro 4, Capítulo 4). 
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 Os vídeos em questão constituem objeto de análise da presente pesquisa, 

ressaltando aspectos comunicativos decorrentes da fala das mulheres presentes nessas 

reportagens. 
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CAPÍTULO 2 - A respeito da Mulher no Cenário Brasileiro, à luz de 

Algumas Visões Contemporâneas 

 
O encontro que faz com que o invisível se torne 

visível é feminino. Se Eva foi criada a partir da 

costela de Adão, isso não a diminui como 

criatura, antes aumenta a potência do nó de 

que a mulher é constituída: ela é uma 

impossibilidade possível e vice-versa. Por isso, 

seu olhar pergunta e procura; por isso ela ri e 

chora ao mesmo tempo; por isso ela sempre 

pode e não pode (JAFFE, 2007). 

 

 

Para falar sobre a mulher é preciso falar também sobre o homem?  Talvez, sim. 

Podemos iniciar essa reflexão retomando a fala de Nelly Carvalho (2006) em seu artigo, 

já um clássico, “O dicionário os fez homem e mulher”, no qual é denunciada a 

hegemonia masculina, a começar pela própria linguagem.     

A linguagem recria a realidade de acordo com a experiência de vida 

de seus falantes. Para a maioria dos estudiosos, a realidade humana 

é gerada pela vida social. Como todos os sistemas simbólicos atuais 

foram fabricados por e para os homens, (as mulheres pouco espaço 

tiveram para contribuir) a realidade social resultante será derivada 

de sua vontade e de seu ponto de vista: leis, gramática, crença, 

filosofia, poder político e econômico. Na gramática da Língua 

Portuguesa, já o sabemos, o gênero-rei é o masculino que comanda 

os sentidos, que exige ferozmente a concordância, que impõe suas 

regras, da mesma forma que na sociedade. 

Ou seja, o imaginário e as representações culturais coletivas são construídos à 

luz de uma compreensão equivocada da diferença entre gênero gramatical e sexo. Em 

decorrência desse equívoco, “lê-se” o mundo com uma lente que o nomeia a partir de 

um conceito biológico de masculino e feminino. Porém, a decisão quanto aos gêneros 

gramaticais e a classificação dos seres, nas três categorias de gênero, nas línguas que os 

possuem, se fundamenta em outras questões e, segundo pesquisa realizada por Bizocchi 

(2008), “a origem dos gêneros gramaticais remonta a tempos imemoriais e a línguas 

pré-históricas das quais não temos registro”, podendo “as primeiras línguas, logo que o 

Homo sapiens começou a falar de modo articulado, já apresentarem tal categorização”. 

É consensual que “as línguas atuais com gêneros os herdaram de suas ancestrais”. O 

autor comenta não haver evidências referentes à origem da ausência de gênero em certas 

línguas modernas – seria por que se derivam de línguas que os tinham ou se trata de 
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uma alteração ou evolução etimológica? Não se sabe ao certo; seria, pois, uma boa 

sugestão de pesquisa futura.  

Ratificando as palavras de Nelly Carvalho (2006), Bizzocchi (2008) comenta 

sobre a força do inconsciente coletivo, que faz com que sejam associados “gênero e 

sexo até mesmo nos termos gramaticais „masculino‟ e „feminino‟ ”, associando-os aos 

conceitos de macho e fêmea. Existe uma grande diferença “entre o gênero gramatical e 

o natural ou semântico, este ligado à sexualidade do objeto”, haja vista que “diferentes 

línguas comportam diferentes sistemas de gêneros”, desde aquelas que não os possuem 

até aqueles que apresentam dois [Português], três [alemão] ou até quatro [sueco]. Ter-

se-ia o gênero natural associado “a dicotomias semânticas como animado / inanimado, 

sexuado / assexuado, macho / fêmea e espécime / espécie, (...) uma classificação 

fundada nos aspectos físicos e biológicos dos seres”. 

É considerada uma arbitrariedade atribuir gênero gramatical às palavras, uma 

vez que essa decisão não se origina, grosso modo, “da análise semântica (gênero 

natural), mas de uma herança histórica, por vezes transtornada por mutações aleatórias 

ao longo da evolução”. Conforme dito anteriormente, “o gênero gramatical das palavras 

influencia o imaginário de tal forma que as representações culturais” feitas refletem a 

confusão entre gênero e sexo: no universo literário infantil, o Sol é representado como 

homem e a Lua, como mulher, porque as palavras para Sol e Lua pertencem a esses 

gêneros. Diferentemente, ocorre no alemão, em que a palavra Sol é feminina (die 

Sonne), enquanto que Lua (der Mond) é masculina. Assim, também, a palavra mundo é 

feminina (Die Welt) e a palavra pátria é composta dos termos Mutter (mãe) e Land 

(terra). É difícil, mas muito bom, imaginar o poder sendo feminino em alemão (die 

Macht).    

O autor conclui seu texto remetendo-o para uma questão que participa também 

da presente pesquisa:  

 
Militantes contra o preconceito de sexo – erroneamente chamado de 

„de gênero‟ – acusam as línguas de ter pronomes „sexistas‟ e 

exigem mudança até no texto da Bíblia (frases como “nem só de 

pão vive o homem” seriam machistas). Tudo porque a evolução 

fonética fortuita tornou masculinas palavras neutras. E porque a 

confusão entre gênero gramatical, natural e sexo biológico, 

estimulada pela adoção de termos gramaticais inadequados, está 

enraizada em nossas crenças sobre a natureza da linguagem. 
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 Ao falar de homens e mulheres, das relações entre eles, afloram o 

silenciamento, a invisibilidade, o papel subalterno e subjugado impostos à mulher 

durante séculos. Falar de silenciamento é falar de silêncio que, na visão Orlandi (1997, 

p.11), é “caminhar entre o dizer e o não dizer”, é “colocarmo-nos na relação do dizível 

com o indizível”, principalmente porque “há silêncio nas palavras”, elas próprias 

“transpiram silêncio” (id,ib.). 

  

2.1 História de mulheres: da vida invisível à visibilidade  

           Para que serve a história das mulheres? (...) para 

fazê-las existir, viver e ser (DEL PRIORE, 2006, p. 

9).  

 

Em seu livro “Minha história das mulheres” (2007), Michelle Perrot defende a 

tese de que contar a história das mulheres é tirá-las da invisibilidade e do silêncio que 

lhes foram impostos. Acreditava-se [ou melhor, era conveniente acreditar] que seu lugar 

era no lar, cuidando da família, sem perturbar a ordem pública e sequer ser vista, pois 

afinal eram “apenas mulheres, cuja vida não conta muito”. Tratar do desenvolvimento 

dessa história é, pois, acompanhar o movimento das mulheres em direção à 

emancipação e liberação, como se observar, tendo em vista que  

a história das mulheres mudou. Em seus objetos, em seus pontos de 

vista. Partiu de uma história do corpo e dos papéis desempenhados 

na vida privada para chegar a uma história das mulheres no espaço 

público da cidade, do trabalho, da política, da guerra, da criação. 

Partiu de uma história das mulheres vítimas para chegar a uma 

história das mulheres ativas, nas múltiplas interações que provocam 

a mudança. Partiu de uma história das mulheres para tornar-se mais 

especificamente uma história do gênero, que insiste nas relações 

entre os sexos e integra a masculinidade. Alargou suas perspectivas 

espaciais, religiosas, culturais. (PERROT, 2007, p. 15-16).  

 

 Tal mudança no modo de construir a história evidencia uma tomada de 

consciência da “dimensão sexuada da sociedade e da história”.  

 

Fazendo um retrospecto, cabe esclarecer que a invisibilidade inicial das 

mulheres se deve ao fato de que somente despertava interesse o relato do espaço público 

que, até então, era negado à mulher. Observadores ou cronistas homens, além de pouca 

atenção darem às mulheres, muitas vezes o faziam de forma reduzida ou ditada por 
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representações estereotipadas e generalizantes, pouco individualizadas: eram mulheres 

imaginadas, representadas, em vez de descritas ou contadas. Os primeiros relatos 

conhecidos, como dito, se referem somente ao espaço público, com suas guerras, 

reinados, homens ilustres ou homens públicos. Curiosamente, nas crônicas medievais, 

falava-se mais de “santos do que de santas: santos agem, evangelizam, viajam; mulheres 

preservam sua virgindade e rezam. Rainhas cruéis, damas galantes, cortesãs que fazem 

sonhar. Era preciso, pois, ser piedosa ou escandalosa para existir” (PERROT, 2007, 

p.18).  

 

Cabe ressaltar que, naquela época, não se cogitava da diferença dos sexos, uma 

vez que, para muitos pesquisadores, era uma categoria inexistente. Pouco a pouco vai 

sendo construída uma história das mulheres, na qual elas se tornam matéria-prima, 

sendo ao mesmo tempo sujeitos e objetos do relato. O advento desse movimento de 

historiografia das mulheres tem início no começo dos anos 60, na Grã-Bretanha e nos 

Estados Unidos e, nos anos 70, na França, decorrentes de fatores científicos, 

sociológicos, políticos, que permitiram a emergência do objeto “mulher” nas Ciências 

Humanas em geral e na história em particular (id., p.19). 

 

Há, por diferentes razões, muitos estudos e escritos sobre a mulher, mas 

pouquíssimos da mulher; sobre sua existência concreta e sua história singular, o que 

elas pensavam, como se viam [autopercepção]. Muito se fala sobre o que elas são ou o 

que elas devem fazer [heteropercepção]. Desvela-se, assim, dissimetria sexual em 

diferentes discursos e contextos, explicitando um posicionamento pouco eloquente em 

relação à mulher.  

 

Em que pese tudo isso, não foi objetivo da autora da presente pesquisa esgotar as 

relações entre os homens e as mulheres, assim como o status de vítima não resume o 

papel das mulheres na história: elas “sabem resistir, existir, construir seus poderes” (id., 

p.166), pois nem sempre são oprimidas, podendo inclusive “exercer um poder, e até 

uma opressão” (PERROT, 2007, p. 166) .    

 

Menciona-se a seguir outra obra, Historias de mujeres (2007), de autoria de 

Rosa Montero, que pontua diferentes questões relativas ao mesmo tema, história das 

mulheres, em especial no que se refere à história da invisibilidade feminina. Sua 
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reflexão começa a partir da constatação de que, somente nos últimos 200 anos, a 

sociedade ocidental atentou para o tratamento dispensado às mulheres, tão diferente 

daquele dispensado aos homens.  Questiona, então, a razão para as sociedades 

diferenciarem homens e mulheres quanto à hierarquia e funções.  

 

Somente com o advento do Positivismo e da chamada “morte dos deuses”, 

iniciou-se um claro questionamento sobre essa pseudo-ordem natural da mulher como 

um ser diferente, distante e subjugável e sua imutabilidade. Trata-se de um tema ainda 

motivo de discussões sem, contudo, haver uma resposta clara e satisfatória: o que há são 

suposições atinentes ao início do matriarcado, mas nenhuma conclusão mais abrangente. 

As antigas deusas onipotentes talvez não representem uma etapa do matriarcado, mas 

tão somente uma igualdade entre os sexos, com áreas delimitadas e específicas para uns 

e outros. O ato de parir, de poder criar vida, as tornava muito poderosas, haja vista as 

esculturas representativas da mulher e sua fecundidade, encontradas como a Vênus de 

Willendorf (Áustria), que data do neolítico (cerca de 20 a 25 mil anos a.C.).  

 

Montero (op. cit) explica a opressão da mulher que, segundo o filósofo Friedrich 

Engels, teria surgido simultaneamente ao conceito de família e propriedade privada 

(troca do nomadismo pelo sedentarismo agrícola), em que era necessário garantir, com 

filhos próprios, a herança de suas posses e assim controlar a mulher. Talvez a 

capacidade de procriar das fêmeas tenha assustado os agricultores. Enquanto nômades 

(caçadores e coletores), as suas funções estavam bem estabelecidas: para elas, parir, 

alimentar, criar e, para eles, caçar e defender, mas, na vida sedentária, as mulheres 

também podiam cuidar da terra, talvez melhor ainda, uma vez que a fertilidade era a sua 

especialidade (considerado um componente mágico); portanto, podiam ser vistas como 

muito poderosas, o que pode ter gerado o medo, apesar de os homens serem fisicamente 

mais fortes.  

 

Um dos primeiros mitos da cultura ocidental, nos relatos sobre a criação do 

mundo, já revela esse medo e posiciona as mulheres num papel secundário, capazes, 

porém de causar males: a desobediência de Eva e a perda do Paraíso; a curiosidade de 

Pandora, criada por Zeus e a liberação dos males para a humanidade, dentre outros. 

Esses mitos primitivos apresentam a fêmea como fraca, estouvada e sem juízo – sendo a 

curiosidade é um atributo da inteligência, a mulher tem o atrevimento de querer saber o 
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que tem mais além, o que está oculto. Os males legados à humanidade por Eva e 

Pandora são a mortalidade, a doença, o tempo, ou seja, a verdadeira essência do ser 

humano. Tudo isso, porém é amenizado com o conceito de “fazedoras da humanidade”. 

 

Segundo Montero (2007), fascinante é Lilith, na tradição judaica: a primeira 

mulher de Adão, que quis ser igual ao homem, se rebelando a ser forçada a fazer amor 

por baixo de Adão, postura considerada humilhante, desejando os mesmos direitos que 

ele, mas incapaz diante da força física de Adão; foi a primeira feminista da Criação. Ao 

resolver abandoná-lo, o Deus patriarcal a transforma em demônio, condenada a padecer 

a morte de 100 de seus filhos a cada dia, horrendo castigo que mostra o poder do macho 

sobre a fêmea. Nesse mito, fica a memória esquecida do trânsito entre um mundo antigo 

(não sexista) e a ordem masculina então instaurada.  

 

Durante longo período, as mulheres foram consideradas “cidadãs de segunda 

classe”, tanto no Ocidente, como no Oriente, no Norte e no Sul, podendo usufruir ora de 

maior, ora de menor liberdade. Cabe lembrar que, apesar de no período do 

Renascimento, época da caça às bruxas, haver, simultaneamente, uma efervescência 

humanística liberal, ocorreram milhões de execuções na França, Inglaterra, Alemanha e 

Itália,  sendo que a maioria era de mulheres (85%) de todas as idades.  As condenações 

eram até mesmo delirantes: mulheres que se relacionavam com o diabo, bebiam sangue 

de crianças, faziam abortos, davam contraceptivos ou drogas contra a dor do parto, 

dentre outras práticas. Na realidade, era a posse de conhecimentos médicos empíricos. 

 

Só com a Revolução Francesa e seus ideais de justiça e fraternidade, um grupo 

de homens e mulheres começou a compreender que a “igualdade” era para todos, 

homens e mulheres, ou para ninguém. Condorcet (1790), grande filósofo que participou 

da redação da “Constituição”, escreveu um ensaio “Sobre a admissão das mulheres no 

direito da Cidade”. Condorcet, um ativista feminista, e outros iniciaram a tarefa de 

denunciar a situação da mulher. Foram importantes discursos não sexistas de homens, 

assumindo uma atitude crítica para defender a situação das mulheres na época, uma vez 

que elas não possuíam uma educação formal.  

 

No calor da Revolução, começaram a surgir em toda França (e depois em toda 

Europa) clubes e associações de mulheres, onde apareceram revolucionárias feministas 



40 

 

famosas - Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt. Porém, esse sonho de liberdade 

durou muito pouco: com o advento do “Reinado do Terror” e da guilhotina, confinou-se 

a mulher em casa novamente. Das revolucionárias citadas, uma foi guilhotinada, e a 

outra morreu num manicômio; até mesmo Condorcet, ao ser condenado por Robespierre 

(uma das mais importantes personagens da Revolução Francesa), suicidou-se às 

vésperas de sua execução. Foi um retrocesso.  

 

Em meados do século XIX, foi criada a “questão da mulher”, entendida, pela 

primeira vez, como um problema social e o resultado da “revolução industrial”, que 

acabara com a vida familiar tradicional na qual as mulheres, submissas aos varões, 

assumiam uma pesada atividade cotidiana: faziam conservas, salgavam os pescados, 

faziam roupas para a família, cuidavam da horta e dos animais, fabricavam sabões, 

conheciam ervas medicinais e cuidavam da saúde de toda a família. Eram elementos 

ativos e importantes na vida doméstica. A revolução industrial foi, paulatinamente, 

tirando algumas mulheres das suas atribuições e, com isso, a mulher acabou ficando 

sem um lugar próprio no mundo. 

 

Era o apogeu do positivismo e do cientificismo. Deus agonizava, já não se 

aceitava a ordem imutável e natural como uma resposta absoluta aos enigmas, havia que 

se definir um novo universo inteiro.  A mulher era uma incógnita a mais da existência, 

um mistério que se deveria descobrir em termos científicos, uma vez que, em fins do 

século XIX, os homens chegaram a crer que poderiam organizar e iluminar a escuridão 

da realidade através da palavra definidora do sábio e da classificação do erudito.  

 

Dessa forma, as mulheres se tornaram objeto de estudo dos homens, que as 

comparava com o “normal”, ou seja, os valores e características dos homens. Na 

concepção do naturalista britânico Charles Darwin, nas mulheres, a intuição, a 

percepção e talvez a imitação fossem mais claras que nos homens, mas algumas dessas 

faculdades seriam das raças inferiores e, portanto, de um estado de civilização atrasado, 

menos desenvolvido. Na perspectiva viril, a mulher passou a ser vista como uma 

anomalia, enferma, sujeita à menstruação e a dores. 

 

A realidade feminina era sombria devido à falta de um espaço seu, a uma vida 

sem perspectivas e, para completar, o uso dos absurdos de espartilhos que provocavam 
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até desmaios e aumentava as angústias e depressões, tornando a mulher um ser enfermo 

e doente. Em fins do século XIX e início do século XX, houve uma “epidemia” de 

anoréxicas, de doenças crônicas e até das histéricas do psicanalista Sigmund Freud. 

Henry James, talvez pela observação de sua irmã Alice, descreveu, nos seus livros, o 

protótipo da mulher da época: inteligente e apaixonada, mas contida pelas 

circunstâncias sociais. Alice, criativa, sensível, que gostava de escrever, não pode ir à 

universidade nem se dedicar à literatura. Foi uma doente crônica até a sua morte aos 43 

anos, desenlace que foi recebido com alegria.  

 

Aqueles foram tempos angustiantes e difíceis para as mulheres: as da classe 

baixa trabalhavam até 16 horas diárias nas fábricas, além de parir e cuidar do lar. As da 

classe média e alta estavam presas numa “gaiola dourada”. As heroínas literárias do 

século XIX - Ana Karenina, Mme. Bovary, Ana Ozores /La Regenta - falam das 

mulheres especiais que tinham uma vida sem sentido, que tentavam escapar do vazio 

através do amor romântico, pagando caro por essa transgressão. O ambiente deveria ser 

tão hostil e de tal incompreensão para com o universo feminino, que muitas mulheres 

preferiam permanecer solteiras e, até mesmo, estabelecer relações de convivência com 

outras mulheres, “um matrimônio bostoniano”, segundo Henry James, que, sem ser 

necessariamente lésbico, constituía apenas numa situação de cumplicidade emocional, 

em que mulheres ativas, independentes, intelectualmente inquietas queriam se livrar da 

prisão social. 

 

No entanto, é espantoso constatar que sempre houve algumas mulheres capazes 

de superar as piores situações: mulheres criadoras, guerreiras, aventureiras, políticas, 

cientistas que tiveram habilidade e coragem de escapar ao destino tão “limitado” como a 

morte. Dessa forma, as mulheres, quando morriam, era para sempre, duplamente 

condenadas a um duplo final, a morte da carne e do esquecimento. A maioria das 

mulheres, anônimas, foi submetida a esses limites impostos. Em contrapartida, os 

homens foram os enciclopedistas, historiadores, acadêmicos, guardiões da cultura 

oficial, que raramente registraram nos seus anais os feitos das mulheres. Hoje esta 

amnésia sexista está finalmente mudando, dada à presença feminina nos meios 

acadêmicos e eruditos, permitindo-lhes novas investigações que tem resgatado as 

antepassadas do nevoeiro.  
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Atualmente, acredita-se que muitos textos anônimos, na verdade, foram escritos 

por mulheres; chegando mesmo à existência de obras escritas por elas e assinadas por 

homens. É o caso da espanhola Maria Martinez Sierra (1874-1974), socialista e 

feminista, Deputada da Segunda República e importante dramaturga, cujos trabalhos 

apareceram com o nome de Gregório, seu marido.  Sempre se diz que as obras das 

mulheres estão perdidas ou extraviadas, como o poema épico “A Guerra de Troia” da 

grega Helena, que inspirou Homero na sua “Ilíada”. Ou como se questiona Virginia 

Woolf sobre o que teria acontecido com Judith Shakespeare, a irmã imaginária, 

ambiciosa e cheia de talento, de Shakespeare. 

 

Muitas mulheres estão marcadas por valores sexistas: a famosa Messalina, 

esposa de Claudius, imperador romano, considerada infiel e ninfomaníaca, ou ainda, a 

imperatriz Catarina “A Grande” da Rússia, lembrada por seus amantes, esquecendo-se 

de que ela foi um dos grandes soberanos do absolutismo esclarecido, protetora das artes 

e das letras, manteve correspondência com Voltaire, escreveu peças teatrais, fundou um 

jornal. Além disso, reformulou a administração do Estado, redigiu o primeiro 

compêndio legislativo, sustentou guerras contra turcos e lituanos e anexou a Ucrânia. 

Toda essa atuação e produção ficaram relegadas ao esquecimento, só sendo lembradas 

por um detalhe de sua vida privada, que a ninguém deveria interessar.  

  

Outras mulheres tiveram que se travestir de homens, sem, no entanto, abdicar da 

sua condição feminina. No século XII, na Espanha, Maria Perez (La Varona), heroína 

castelhana, vestida de homem, combateu os muçulmanos e os aragoneses, casou-se e 

abandonou as batalhas.  Mary Read, aventureira inglesa vestida como homem, alistou-

se e lutou como soldado na Infantaria de Flandres, casou-se depois e foi dona de 

taberna. Ao enviuvar, alistou-se na Infantaria holandesa e, ao ser aprisionada por 

piratas, decidiu tornar-se pirata, apaixonou-se e casou-se com um marinheiro. Em 1720, 

foi capturada e morreu numa prisão jamaicana. É bem conhecida a história de Joana 

D‟Arc, sobre quem são desnecessárias maiores explicações. A francesa Louise Bréville, 

em fins do século XVII, também travestida, morreu aos 25 anos, ferida durante 

abordagem numa batalha naval contra a Holanda.  

 

Não apenas nas guerras as mulheres se travestiram, por exemplo, Concepción 

Arenal (1820-1893) que se disfarçou de homem para poder assistir ao curso de Direito, 
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já que o acesso feminino às universidades era proibido. Da mesma forma, em Cuba, no 

início do século XIX, Henrietta Faber, que se passava  por homem para exercer a 

Medicina, foi condenada a 10 anos de prisão, quando revelou a farsa ao querer se casar. 

Na literatura, a prática do pseudônimo era bem mais comum: George Sand, George 

Eliot, Fernan Caballero, dentre outras.  

 

Outro tipo de disfarce mais comum era o religioso: tornar-se monja poderia ser 

um castigo ou uma libertação da dependência da tutela varonil – era a possibilidade de 

poder ler, escrever, ter responsabilidades e poder, desenvolver uma carreira. Houve 

monjas maravilhosas por seu nível intelectual e artístico, como exemplo, a abadessa de 

Hohenburg (século XII), autora da primeira enciclopédia feita por uma mulher, 

destinada à formação das suas religiosas, Horus Deliciarum (O Jardim das Delícias), 

lindamente ilustrada. 

 

Por outro lado, houve mulheres que optaram por outro caminho, como as 

cortesãs, amantes de reis que exerceram notável influência na vida pública, como por 

exemplo, Mme. Pompadour.  Havia outra solução que era a viuvez e, pode-se dizer que, 

na sua quase totalidade, por trás de mulheres poderosas sempre havia um marido 

morto. É interessante verificar que, na História européia, apesar da falta de preparo 

intelectual e político, mesmo enfrentando um ambiente hostil, várias mulheres se 

tornaram grandes governantes. Entretanto, assim como ocorre com todo ser humano, 

homens e mulheres possuem a mesma humanidade básica: o bem e o mal coexistem. A 

História registra a presença de mulheres que foram cruéis, violentas e torturadoras, 

como Semíramis, mulher do rei Ninos, da Assíria (século IX a.C.), que mandou 

assassiná-lo para usurpar o poder, mas uma vez no poder, o exerceu com muita 

eficiência: fundou a Babilônia, conquistou o Egito e a Etiópia.  

 

Cabe dizer ainda que, por trás dessa estranha amnésia coletiva na História 

oficial,  há uma plêiade de mulheres notáveis, admiráveis ou infames, mas que 

marcaram e vêm marcando presença na história da humanidade. 

 

Tendo visto parte de uma História pouco conhecida a respeito das mulheres, 

passa-se, a seguir, à parte da história das mulheres no Brasil, vendo antes, de que Brasil 

ou brasis se está falando.   
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2.2 Uma visão antropológica de Brasil  

 De acordo com a sua percepção do que julga ser o Brasil, com uma visão crítica, 

DaMatta (2004) estrutura e nomeia os capítulos de  seu livro O que é o Brasil?”,  

contemplando, dessa forma, casa/ rua/ trabalho, racismo, comidas e mulheres, carnaval, 

modus vivendi e religiosidade.         

 Inicialmente, para uma compreensão do que é o País, o autor esclarece a 

diferença entre brasil e Brasil. Sugere que o próprio nome possa estar associado a uma 

espécie nativa de árvore (Caesalpinia echinata), muito cobiçada pelos europeus por 

produzir um material barato que substituiria os caros corantes vermelhos importados, 

para tingir as roupas mais nobres. Poderia estar associado a uma feitoria importante, ou 

mesmo, ao contrário, a “um conjunto doentio condenado de raças, num clima tropical, 

que levariam a degeneração e morte.” (id., p.21). 

 Em contrapartida, havia o Brasil formal, cujo significado amplo representaria o 

país, a cultura, o local geográfico, o território reconhecido, ou ainda, a casa, o pedaço de 

chão calçado, o lar, a memória, a consciência de lugar com uma ligação especial, única, 

sagrada. 

 O Brasil é conhecido e misterioso (como os fantasmas e os deuses), presente em 

todos os lugares e em nenhum; muito poderoso, mas que depende dos homens para se 

concretizar. Um Brasil que se apresenta em cada brasileiro adulto, mas que necessita 

das manifestações para ser notado de forma concreta em todo seu imenso poder. Que 

forma uma “sociedade com  valores próprios uma entidade viva, com autorreflexão que 

abrange o passado e o futuro” (p.7), uma comunidade  que celebra os “seus” eventos, 

como no Carnaval, onde “mascarados” podem ter a experiência da “malandragem e da 

vadiagem” sem  medos, remorsos, e sem serem criminosos, uma vez que o festejo é 

apenas um episódio com início e fim.  

 No livro O que é o Brasil?, que já no título apresenta uma pergunta provocadora, 

o autor deseja, sobretudo, instigar o leitor a fazer uma reflexão sobre o tema, partindo de 

um painel, um complexo caleidoscópio, em que são analisados diversos aspectos do 

modo brasileiro de ser no mundo, a sua identidade, divididos nos chamados espaços 

simbólicos, isto é, nas diferentes formas de comportamento, de agir em diversos locus, 

espaços escolhidos como sendo a “casa”, a “rua”, o  “trabalho”, as “festas”, o “prazer”.   
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2.2.1 A casa, a rua e o trabalho 

 Os três itens se complementam e interagem num ciclo diário. Nas casas, estão as 

famílias, que compartilham as tradições e obrigações, celebrando os nascimentos, 

mortes e aniversários, cultivando os mesmos hábitos, a mesma culinária, a proteção dos 

seus bens, materiais ou não; enfim, compartilhando os seus destinos. Através das portas 

abertas, chegam, ainda, os habitantes temporários, agregados, nem sempre ligados por 

laços sanguíneos. É na casa que se encontra uma complexa rede de símbolos (o amor, a 

harmonia, lealdade) em contraposição ao espaço público da rua (confusão, competição, 

desordem). Cabe ressaltar que a principal “gerente” desse espaço é a mulher, mãe, 

esposa. 

 Quanto ao espaço da rua, em oposição à casa, como um “rio” de pessoas 

indiferenciadas e desconhecidas, o povo, em eterno movimento, sem rosto, só caras e 

corpos, transita nesses local de luta, da dura realidade, onde o tempo voa sendo 

comandado pelas agendas, dias, horas, minutos. Não há amor, respeito ou amizade, é 

um local de perigo e insegurança, no qual todos se igualam perante a lei, ordem pública 

ou simples sinais de trânsito. A rua é o espaço de “trabalho”, palavra derivada do latim 

(tripaliare) que significa “castigar”.  Neste ponto, DaMatta (op. cit) relaciona os três 

ícones típicos: o “malandro” que tira proveito, ganhando o máximo com o mínimo 

esforço; o “renunciante” ou “santo” que opta por trabalhar para o outro mundo (líderes 

religiosos) e o “caxias”, que não é um trabalhador, mas um cumpridor de leis, aquele 

que obriga os outros a trabalhar. DaMatta (op. cit) tem uma visão do trabalho cercada de 

ambiguidades e negatividades, uma vez que, até pouco tempo, havia escravos e seus 

donos, substituídos por patrões e empregados. As relações se confundem ainda mais 

quando se mistura tarefa e amizade: a mesma pessoa que dá o emprego, controla as 

reivindicações.  

2.2.2 Racismo “à brasileira” 

 DaMatta (op. cit.) elabora uma interessante “discussão” sobre as formas de 

“racismo”, as dos outros e a nossa, com uma instigante frase do padre jesuíta Antonil 

(séc.XVIII): “O Brasil é um inferno para os negros, um purgatório para os brancos e um 

paraíso para os mulatos.” ( p.21).  Na verdade, as teorias racistas na América do Norte e 

Europa não eram tanto contra os africanos, asiáticos nem os índios americanos que, 

dependendo do ponto de vista, eram até superiores aos brancos, por exemplo, na 
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realização de “trabalhos pesados“. O que incomodou, mesmo aos estrangeiros, durante 

muito tempo, era a “miscigenação das raças”, o surgimento dos “mestiços”, os 

“híbridos” que, à época, eram vistos como produtos degenerados. As “raças” deveriam 

se manter nos seus “lugares”, respeitando a hierarquia. Na fala preconceituosa do padre 

Antonil, percebe-se uma triangulação na sociedade brasileira, com ações e punições 

escalonadas para cada “raça” (Inferno, Purgatório e Paraíso). Isso tudo conduz ao 

“racismo à brasileira” e, como afirma o autor, “o ambíguo é reinterpretado como um 

dado positivo, na glorificação da mulata  e do mestiço como sendo a síntese perfeita do 

melhor que pode existir no negro, no branco e no índio” (idem, p.23). Cabe ressaltar que 

o dualismo no Brasil não funciona muito bem, pois sempre há um terceiro elemento 

mediador. Aqui tudo depende de relações e contextos, haja vista as situações criadas 

com a adoção do sistema de “cotas”...  O preconceito, ao contrário da dual, rígida e 

clara legislação racista que havia nos Estados Unidos, reside no fato de ele ser variável, 

conferindo ao racismo uma invisibilidade aparente, ou como no dizer de Florestan 

Fernandes, desenvolve-se um “preconceito de ter preconceito” (idem, p.25). 

 Entre negro e branco, assim como nas cores do arco-íris, há uma infinidade de 

tipos intermediários. Quando Antonil coloca as “raças” em três espaços sagrados na 

cosmologia religiosa,  coube ao mulato, ser o meio termo, o intermediário e o ambíguo, 

que recebe um sinal positivo (Paraíso), portanto uma categoria superior. Em outros tipos 

de racismo, ele estaria no Inferno, enquanto o negro no purgatório e o branco no Céu. O 

mulato, então, representa a carnavalização do sistema. No Brasil, uma sociedade 

hierarquizada e pessoalizada, o preconceito é diluído pela gradação e pelo clientelismo, 

que pode ser dirigido a uma pessoa e não a uma “etnia”. Diz-se que, no Brasil, não há 

um preconceito racial mas social. Na essência, é a mesma coisa: ficará tudo bem desde 

que as pessoas “saibam” e fiquem em “seus lugares”. Claro que ainda se pode ter uma 

democracia racial, desde que fundada numa base jurídica, assegurando a todos o direito 

de serem iguais perante a lei. Tendo em vista que nada disso ainda aconteceu, pode-se 

usar, como disfarce, a mulata e o mestiço para mascarar a desigualdade brasileira. No 

mito das três raças formadoras, sutilmente, esconde-se um sistema de múltiplas 

hierarquias e classificações sociais. 

2.2.3 Sobre comidas e mulheres... 
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 As sociedades se manifestam através de códigos, de idiomas diversos, e o Brasil 

não é diferente: um dos mais importantes é o código da comida, que simbolicamente 

ajuda a situar o feminino, a mulher e a comida. Lévi-Strauss usou os termos cru e 

cozido não só como estados durante o preparo do alimento, mas como uma forma de se 

referir às  transformações sociais.  O “cru” seria a selvageria, contrastando com o 

“cozido”, como o universo da cultura ou ideologia. Seria o difícil embate das ruas que 

se contrapõe à “generosidade e à doçura das cozinhas, dos temperos e das boas mesas e 

camas, onde se exerce uma comensalidade reparadora”. (id., p.29). Para DaMatta (id., 

ib.), é interessante o fato de ser no universo da comida a forma na qual o brasileiro se 

considera formidável. Trata-se de um foco na sociabilidade básica do sistema brasileiro, 

talvez pelo fato e a vergonha de existirem pessoas famintas no neste País. Falar de 

feijoadas, cozidos e rabadas, uma das coisas de que se gosta e que faz bem à autoestima. 

Além do mais, essa conversa transporta para a casa, para aquelas pessoas a quem se ama 

e com quem se compartilham o teto e a mesa. 

 O posicionamento brasileiro é totalmente diferente, por exemplo, do americano, 

em que provavelmente o cru estaria em casa, e o cozido, na rua. Como comida, o cozido 

é um ótimo exemplo da culinária nacional, repleto de simbolismos com mistura de 

legumes e carnes variadas, criando uma refeição que nada mais é do que uma mistura de 

acontecimentos.  

 Fica, entretanto, uma questão, em que diferem os termos comida e alimento?  No 

Brasil, o ato de comer é sutilmente diferente do de se alimentar. O alimento, cuja função 

é manter o indivíduo vivo, pode se realizar de muitas maneiras: de pé ou sentados, 

sozinhos ou com estranhos, ou com os amigos. O fast food, à moda americana, que ora 

invade todos os espaços, se contrapõe de forma radical à moda brasileira. O comer 

brasileiro tem de ter paladar, ser gostoso, cheiroso, tem de dar prazer. Na verdade 

usando a imagem de DaMatta (id., p.31), “ o alimento é a moldura, mas a comida é o 

quadro”; devem-se usar os  sentidos para apreciá-la, com olhos, nariz  e boca, para 

finalmente, com calma, chegar-se à saciedade do estômago, sempre em boa companhia. 

É a forma brasileira de demonstrar o apreço que se dedica à boa, grande, farta e 

harmoniosa mesa. 

 Até mesmo o vocabulário cotidiano brasileiro está repleto de referências à 

comida, coisa que, às vezes, embaraça o estrangeiro, como por exemplo, “pão duro”, 
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“pão, pão, queijo, queijo”, “comer gato por lebre”, “água na boca”, “com a boca na 

botija”, “com a faca e o queijo na mão”, “estar por cima da carne-seca”, “rei da cocada 

preta”, “comes e bebes”, “da boca pra fora”, “comemos a banda podre”, “conseguir uma 

boca” e as “comilanças dos governantes” e inúmeras outras imagens, cujos significados 

e usos se conhecem bem.  

 Nesse universo, há ainda uma vertente que relaciona a comida à mulher, não em 

relação à cozinha da casa, mas à comida com o sexo - a comida e o comedor, num 

curioso jogo hierárquico em que, ora um, ora outro, exercem tais papéis. “Comer uma 

mulher” não é um ato antropofágico, mas a realização de um ato sexual, que tanto pode 

ocorrer na casa, como na rua, com as esposas ou com as mulheres do mundo.  

 Ressalte-se que, também na literatura brasileira, há vários exemplos, alguns bem 

explícitos, como “Gabriela, cravo e canela”, ou mais discretos, como  “Dona Flor e 

seus dois maridos”, ambos de Jorge Amado. Outro fato interessante de se ressaltar, é a 

composição de um dos pratos favoritos do brasileiro, dentre muitos, o prosaico feijão 

com arroz, onde um é preto e o outro é branco e, quando mesclados, misturados, 

retomam a “culinária mulata” de uma sociedade relacional.   

2.2.4 O carnaval, ou o mundo como teatro e prazer 

 Mesmo nas sociedades antigas sempre houve uma alternância salutar entre as 

rotinas e ordens, com festas, os rituais e comemorações, onde tudo passa a ser visto sob 

novo ângulo. O rotineiro passa a ser substituído pelo extraordinário, tudo com o 

beneplácito e cumplicidade coletiva da sociedade, num exercício de renovação e 

expressão, mas de curta liberdade fantasiosa. No caso em tela, é o Carnaval, onde o que 

vale é o oposto ao estabelecido, onde a música, a alegria, o riso, a brincadeira, a 

sensualidade, o prazer e todos os  excessos são permitidos ou tolerados, com o apoio da 

sociedade. É, na verdade, uma criativa e irreverente “inversão do universo” (id., p.38), 

uma divertida “desconstrução” da ordem e da hierarquia. Nesse momento, a sociedade 

se horizontaliza, permitindo uma ampla circulação dentro do espaço social, deixa de 

haver ricos e pobres, superiores e inferiores, todos se despem dos seus uniformes e 

adotam as fantasias, para que possam, igualitariamente, usufruir do prazer sensual das 

“mucamas” e tudo o mais, com as bênçãos de um rei, o Rei Momo, o dionisíaco  

patrono da inversão, da quebra de estrutura e do desregramento: “(...) com isso o Carnaval 



49 

 

inventa um universo social onde a regra é praticar sistematicamente todos os excessos!” 

(DaMATTA, p.38). 

 No Carnaval, o que ocorre é um grande movimento, numa sociedade que luta 

pela imobilidade, que não quer nenhuma mudança na hierarquia social, que deseja que 

cada um fique no seu lugar, e não a inversão utópica em direção à liberdade e à alegria, 

na qual o feminino marca o seu espaço nesse universo social, marcadamente masculino. 

2.2.5 O modo de navegação social: a malandragem, o “jeitinho” e o “você sabe com 

quem está falando?” 

 O brasileiro  está situado entre a “desordem carnavalesca ...e a ordem...” (id., p. 

45).  Está situado ora como indivíduo (sujeito das leis igualitárias), ora como pessoa 

(sujeito das relações sociais, onde os amigos podem “neutralizar” as leis).  Eis a origem 

do famoso “jeitinho” e do “você sabe com quem está falando?” Como podemos reagir 

diante das proibições, inconvenientes ou absurdas, ou a uma atitude injusta, irascível de 

um burocrata?  

 Nos chamados “países civilizados”, há uma clara disciplina e observância às leis, 

que simplesmente resultam de uma direta equação entre a legislação e a prática social, 

gerando confiança e obediência, pois a lei “é um instrumento que faz a sociedade 

funcionar” (id., p.47).  Não há aquela “lei que não cola” ou “cola”, nem privilégios para 

os desmandos, delitos de pessoas que estão no poder (legislativo, judiciário), ou das 

pessoas “famosas”, em direta contraposição ao “direito” do cidadão do povo. Não há 

situações ambíguas, mais ou menos, ou  mesmo hierarquizadas. Lei é lei.  Para o povo é 

a “lei do não pode!” Por tudo isso, no Brasil, as relações com lei têm sempre um 

significado negativo e de desconfiança. É nesse espaço que entra o “jeitinho” e a ação 

do malandro. Entre “o pode e o não pode” (id., p.48), descobrem-se o “mais ou menos”, 

os “furos da lei”, por onde o indivíduo pode navegar através de  um sistema 

desconectado da realidade social. Uma via que, com simpatia e apelo humano, pode 

resolver os problemas com a lei. Dependendo do caso, para alcançar a solução, usa-se o 

argumento de autoridade “você sabe com quem está falando?”.  Em qualquer situação, o 

que importa é resolver o problema, superando a lei.  

 Do ponto de vista sociológico, o malandro pode ser considerado como um 

agente profissional do “jeitinho”, da malandragem, “na arte de sobreviver a situações 
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difíceis (...) fora ou longe da lei” (id., p.51).  Mas há ainda o malandro que se ocupa em 

enganar para tirar vantagens de outros indivíduos aplicando golpes usando todo seu 

arsenal de artifícios com forte apelo pessoal, simpatia para cativar e roubar (“conto do 

vigário”, “do bilhete corrido” etc.). Curiosamente, como um oposto social, encontra-se a 

figura do despachante, que é  um “tipo” de malandro, especializado em facilitar a vida 

do indivíduo, “quebrando galhos”, em setores e órgãos oficiais, enfim, solucionando os 

problemas.  

 DaMatta (id., p.55) conclui o capítulo fazendo referência à mais antiga e 

histórica forma do “jeitinho”, ao transcrever a carta de Pero Vaz de Caminha para o Rei 

de Portugal, em que,  após copioso relato, solicita 

“... E pois que, Senhor, é certo que, assim neste cargo que levo, 

como em outra qualquer coisa que de Vosso serviço for, Vossa 

Alteza há de ser de mim muito bem servida, a Ela peço que, por me 

fazer graça especial, mande vir da Ilha de São Tomé a Jorge de 

Osório, meu genro – o que dela receberei em muita mercê. (...)” 

2.2.6 Os caminhos para Deus 

 Sincretismo é o melhor termo para exemplificar o ”jeitinho” que o brasileiro 

adotou para resolver as suas relações com o desconhecido e temido “além”, o “outro 

mundo”, o outro lugar onde em algum momento iremos habitar. É o popular “de certo, 

só a morte”... É um espaço que se configura além da casa e da rua, como um espaço 

misterioso, místico, que se teme e do qual não se escapa. Daí a existência de áreas bem 

demarcadas para o culto religioso, sejam pelas igrejas, terreiros, sinagogas, cemitérios, 

por estarem na linha que delimita o espaço conhecido com o desconhecido.  Portanto, o 

sincretismo religioso é um outro traço marcante do “ser brasileiro”. Na fala diária, 

muitas vezes exclama-se “oxalá isso ocorra”, que é uma frase comum de se ouvir, cujo 

significado é “queira Deus”, sem nem mesmo se dar conta que está se referindo,  pois, 

ao mesmo tempo “oxalá significa o orixá da criação, da procriação (...) divindade do 

culto ioruba” (HOUAISS, 2001, p.2095).  

 DaMatta comenta que  “Esse universo nebuloso, habitado por mortos, fantasmas, 

almas, santos, anjos, oxirás, deuses, Deus, a Virgem Maria e Jesus Cristo, para onde 

todos vão e de onde ninguém retorna.” (id., p.57),  é o espaço diferente dos demais, em 

que estamos mais “interessados em conversar com Deus (...) e as demais entidades que 

ali habitam”(id., p.57).  Não há discurso formal e sim oração, em que se pede, suplica, 
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sacrifica, “falando” com sincera humildade, de forma solitária, silenciosa, ou 

coletivamente com cânticos ritmados, para que os deuses, lá no alto, atendam às preces 

terrenas.    

 O brasileiro, habituado com a hierarquia verticalizada, sabe bem como atuar na 

comunicação e na mobilização das divindades do “outro mundo”. Melhor que apenas 

uma súplica, são mais valiosas as promessas, as oferendas (velas, incensos, flores, etc.) 

e os sacrifícios.  São formas “seduzir” as divindades na solução dos nossos problemas 

terrenos. Mais uma vez o nosso “jeitinho”...  

Se peço uma graça e, em seguida, faço o sacrifício de ofertar algo 

precioso à divindade de minha devoção, a lógica sacrifical, como 

mostrou Mauss – fundada, como a do presente, na reciprocidade -, 

faz com que a divindade se obrigue a resolver o meu problema, 

atendendo a minha súplica. ( p.59).  

 Como funcionam as religiões e por que se procura falar com as divindades?  De 

certo modo, pela lógica comum, a religião fornece “explicações aceitáveis” para fatos 

inexplicáveis e inexoráveis, nos proporcionando um bálsamo para mitigar nosso 

sofrimento. Dessa forma, ajudando  a compor o quebra-cabeças que rodeia as pessoas e 

as desconcerta, a religião apresenta algum sentido para o indivíduo, possibilitando, 

enfim,  uma comunhão com o universo.   

               Falamos de religião quando estamos pensando no modo pelo qual a 

sociedade precisa legitimar ou justificar a sua organização, a sua 

maneira de ser e os seus estilos de fazer. Assim, a religião pode 

explicar por que existem  ricos e pobres, fortes e fracos, doentes e 

sãos, dando sentido às diferenciações de poder (id., p.61).  

 As religiões se servem de momentos importantes na vida para marcar presença 

em momentos pessoais, como nos casamentos, batizados, funerais, ou coletivos, em 

momentos históricos ou crises dramáticas, onde se clama para o transcendental (“meu 

Deus...”).  

Todos esses aspectos formam aquilo a que chamamos religião num 

sentido amplo. A palavra vem do latim e tem, no sentido original, a 

ideia de laço, aliança pacto, contato e relação que deve nortear os 

elos entre deuses e homens e, por isso mesmo, dos homens entre si 
(id., p.62).                                 

 Deus chegou ao Brasil com os descobridores portugueses, tornando-se logo uma 

religião “formadora e dominante, o Catolicismo Romano, que até bem pouco tempo foi 
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oficial” (id., p.63), sem pedir licença, a despeito das religiões professadas pelos nativos, 

apesar das “pressões sociais negativas” (id., p.63), também sem pedir licença, chegaram 

ao País outras formas de religiões, que tinham diferentes “maneiras” de se comunicar 

com os deuses. Ícones religiosos de diferentes religiões passaram a coexistir no 

ambiente doméstico (a casa) ampliando as chances de proteção: “... os brasileiros 

buscam o ambíguo e a relação” (id., p.65). Se o catolicismo é uma forma “oficial” de 

religião, há  outras formas, populares e pessoais, de se cortar caminho e se relacionar 

com Deus. As mesmas pessoas que comparecem à Missa do Galo, dias depois, se 

travestem e vão ofertar flores e perfumes à Iemanjá, a “Rainha do Mar”. Essa “esperteza 

cabocla” não torna os brasileiros  hipócritas, mas sim, profundamente religiosos.  

A linguagem do nosso país é uma linguagem da relação e da 

ligação. Um idioma que busca o meio termo, o meio caminho, a 

possibilidade de salvar todo o mundo e, em todos os lugares, 

encontrar alguma coisa boa e digna. Uma linguagem, de fato, que 

permite a um povo destituído de muita coisa, que não consegue 

comunicar-se com seus  representantes legais, falar, ser ouvido e 

receber os deuses na sua própria casa e em seu próprio corpo. (id., 

p.67)  

 O Brasil é habitado por um povo ao mesmo tempo moderno e tradicional, e não 

unitário, que crê  mais no “outro mundo” do que “num Deus autoritário e justiceiro” 

(id., p.68), num ambiente que para ele tem sentido, onde não há poder, dor, sofrimento, 

miséria, onde não se é apenas mais um anônimo, e que o seu grande valor está na 

sinceridade e fé. “Pode-se perceber uma lógica racional entre os grupos sociais de uma 

sociedades „irremediavelmente‟ dividida, que demandariam, para seu bom 

funcionamento, a existência de personagens intermediários que seriam encarregados de 

conciliar posições antagônicas, quer se valendo do jeitinho brasileiro, quer pedindo a 

intercessão do “outro mundo”.                

2.3 Alguns comentários a respeito de mulheres brasileiras 

 

Considera-se Luzia a primeira mulher brasileira. Em 1998, o pesquisador Walter 

Neves, da Universidade de São Paulo (USP), descobriu na caverna da Lapa Vermelha, 

na região de Lagoa Santa, próxima a Belo Horizonte (MG), o mais antigo fóssil de 

Homo sapiens do continente americano. Mais tarde, quando foi feito o estudo do crânio 

e a reconstituição da face, surgiu uma mulher com características negróides, 

diversamente dos paleo-indígenas americanos que possuem características mongolóides. 
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O fóssil, batizado de Luzia, tem uma idade avaliada em cerca de 11.500 anos 

(PIVETTA, 2006). 

 

Sabe-se que, para a ocupação do Continente, há duas hipóteses, a que explica a 

migração da Ásia através do estreito de Bering, com a vinda dos mongolóides, e a de 

que houve, bem antes, uma pequena migração proveniente da Ásia e Oceania, cerca de 

30.000 anos atrás. Isso explicaria a presença dos fósseis com características negróides, 

que, provavelmente, foram eliminados pelos novos habitantes mongolóides.  

 

Existem outros registros a respeito da presença de mulheres no Brasil. Na 

presente tese, optou-se por apresentar alguns deles a partir da leitura da História das 

mulheres no Brasil (2007), de autoria de Mary Del Priore, conforme será comentado no 

próximo item.   

 

2.3.1 Retrospectiva e trajetórias femininas  

Mary Del Priore (2006), juntamente com diferentes especialistas, relata e 

problematiza a representação de mulheres brasileiras desde os tempos coloniais à 

atualidade.  Diferentemente, em certos aspectos, do que se pode observar nos trabalhos 

desenvolvidos e apresentados por Perrot (2007) e Montero (2007). Para falar de 

mulheres, na visão de Del Priore (2006), é necessário falar da família, das crianças, do 

trabalho, da mídia, da literatura. Para construir esse livro, relativamente a cada época, 

buscaram-se desde documentos muito antigos até outros mais recentes que pudessem 

testemunhar a respeito do modus vivendi dessas mulheres.  

Para tratar dos séculos XVI a XVIII, recorreu-se a “processos da Inquisição, 

processos-crime, leis, livros de medicina, crônicas de viagem, atas de batismo e 

casamento” (id., p.8). Quanto ao século XIX, foi possível resgatar imagens femininas 

mais precisas, utilizando-se “diários, fotos, cartas, testamentos, relatórios médicos e 

policiais, jornais e pinturas” (id.ib.). Finalmente, no século XX, as mulheres ganham 

uma visibilidade maior por meio de “livros e manifestos de sua própria autoria, da mídia 

cada vez mais presente, dos sindicatos e dos movimentos sociais de que participam, das 

revistas que lhes são diretamente dirigidas, dos números com que são recenseadas.” 
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Observa-se, assim, pela própria trajetória das fontes utilizadas, um crescimento na 

participação da mulher, que de documentos que falam delas, passam a autoras e agentes 

do processo de emancipação, ou seja, tornam-se sujeito e objeto do mesmo processo.   

Por intermédio do estudo do cotidiano das mulheres e das práticas femininas 

nele envolvidas, a autora pretende ter acesso às representações construídas a respeito 

desse múltiplo e complexo universo feminino brasileiro em cada época. É, pois, uma 

história relacional que “inclui tudo que envolve o ser humano, suas aspirações e 

realizações, seus parceiros e contemporâneos, suas construções e derrotas” (id.ib.), livre, 

pois, das „máscaras‟ impostas pela fala dos homens e pela sua ausência no cenário 

histórico. 

Del Priore (id., ib.) deixa claro, desde o inicio, que não pretendeu fazer uma 

história da saga de heroínas e de mártires, mas observar a mulher em suas ações, tensões 

e contradições que se estabeleceram ao longo desses cinco séculos, em sua relação com 

o tempo e com a sociedade que as acolheu: é, dessa forma, uma proposta de desvendar 

complexas e diversificadas redes tecidas e entretecidas nesta trajeto histórico do Brasil.  

 

Atinente à História das mulheres dos primeiros tempos, cabe esclarecer que são 

registros pouco precisos e até contraditórios, uma vez que é o produto da observação e 

do respectivo relato de viajantes europeus, sob uma perspectiva típica da tradição cristã, 

desconsiderando as especificidades desses habitantes: “fizeram uma comparação das 

verdades próprias do mundo cristão com a realidade americana” (RAMINELLI, 2007, 

p.11) Descreveu-se a cultura indígena “a partir do paradigma teológico e do princípio de 

que os brancos eram os eleitos de Deus, e por isso superiores aos povos do continente.” 

(id. ib.) A lógica dessas narrativas era submissa aos “interesses da colonização e da 

conversão ao cristianismo” (id., p.12) .Tal representação dos índios como bárbaros ou 

demoníacos, segundo o autor, “era uma forma de legitimar a conquista da América” (id. 

ib.), colocando-se como salvadores de um povo em estágio primitivo para alcançar a 

civilização pela catequese e pela colonização. Essa proposta trouxe consigo uma lente 

que “distorcia a lógica própria dos ritos e mitos indígenas”, tornando essa cultura 

original dependente do imaginário do conquistador: 

 

Os hábitos que os missionários descreviam eram as reminiscências 

do cristianismo primitivo ou deturpações promovidas pelo Diabo; 



55 

 

não havia a hipótese de serem concebidos apenas como estranhos 

ao universo cristão. Essa possibilidade feria um importante 

princípio da ortodoxia cristã: a ideia da monogenia dos seres 

humanos e de que todos os homens são descendentes de Adão e 

Eva, como registrado na Bíblia.(id., p.12) 

 

 Como consequência desse posicionamento, pode-se observar que havia uma 

infidelidade ao que se via em relação ao que foi efetivamente escrito, descrito e 

registrado iconograficamente, haja vista os desenhos de Hans Staden, Jean de Léry, 

Theodor de Bry, dentre outros. É importante ressaltar que esses relatos e imagens 

gráficas, assim produzidas, inseriram o Brasil e seus habitantes no imaginário europeu.  

 

No tocante às primeiras descrições e imagens produzidas sobre a mulher, os 

ilustradores-gravuristas conceberam-na “como expressão da alteridade”, cujo 

estereótipo “tornou-se um meio para registrar a estranheza do Novo Mundo” (id., p.36) 

Nos desenhos, em contraponto ao pouco destaque dado aos homens nessas ilustrações  

quinhentistas e seiscentistas, apresentaram, de forma negativa e hiperdimensionada, as 

mulheres exercendo atividades sabidamente masculinas, que “matam o prisioneiro, 

manuseiam instrumentos cortantes e ingerem braços  e pernas moqueadas, repasto 

sempre reservado aos homens”. É interessante saber que a opção por esse tipo de 

registro “criativo” se deveu “à misoginia que reinava na Europa durante os séculos XVI 

e XVII. As mulheres, índias ou europeias, eram filhas de Eva e reuniam em si os piores 

predicados” (id.ib.). Dessa forma, a velha índia representava, em sua decrepitude e 

decadência física, traços que “revelavam o terrível hábito de comer carne e roer ossos 

humanos. Seios caídos, rosto enrugado, corpo com processo de degeneração, somavam-

se a dentes mais que deteriorados” (id., p.38).  

 

Para completar esse quadro nada abonador, cabia a essas mulheres, ainda na 

percepção europeia, iniciar sexualmente os jovens índios, dando-lhes “mimos e regalos, 

ensinavam a fazer o que eles não sabiam, ficando com eles a qualquer hora, seja durante 

o dia, seja durante a noite” (id., p.27). Segundo Sousa, citado por Ramanelli (id. ib.), “o 

apetite sexual era comparado ao desejo das velhas de comer carne humana e deliciar-se 

na vingança contra o inimigo.(...) O canibalismo e os desregramentos sexuais eram 

ambos filhos da luxúria. A imagem da velha reunia em si os piores atributos de Eva” 

(id.ib.).  Como se pode constatar nenhum discurso é neutro, e todos eles trazem em si 

muito mais do que o aparente do seu conteúdo manifesto.  
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Ao se preservarem os homens nesses relatos, que construíram representações 

masculinas, os missionários e viajantes cometeram, em relação à mulher, uma “dupla 

carga estereotipada: primeiro, por serem mulheres; segundo, por suas idades avançadas” 

(id., p.45). Era conveniente e necessário simbolizarem-na como a “inviabilidade de se 

prosseguir com os trabalhos de catequese e colonização”, uma vez que conseguiram 

configurá-la como símbolo do “afastamento das comunidades ameríndias da 

cristandade”(id., p.43). Argumentaram que tratavam-se de seres “degenerados incapazes 

de participar da comunidade que se inaugurava no Novo Mundo”. Nessa perspectiva, 

“as velhas de seios caídos personificavam a resistência indígena contra os 

empreendimentos coloniais europeus” (id.ib.). Pode-se concluir que foi uma grande 

estratégia para sair de cena, ao apontar esses costumes como irreversíveis e sua moral 

duvidosa, tornando-se assim um entrave aos avanços da colonização. A culpa foi do 

colonizado, ou melhor, da colonizada, numa demonstração clara de poder e 

discriminação. 

  

Quanto à atividade desempenhada pelas mulheres durante o período colonial, 

século XVIII, nota-se uma clara dicotomia, mulheres da casa e da elite e mulheres da 

rua e do povo, ou seja, a casa-grande e a senzala (FREIRE, 1966-70), os sobrados e os 

mocambos (DaMATTA, 2000b), a casa e a rua (DaMATTA, 1997), o público e o 

privado, o negro e o branco, não totalmente miscigenado e mestiço (RIBEIRO, 2008).  

Esse período é considerado o Século de Ouro na história do Brasil (FIGUEIREDO, 

2007, p.141), época (duplamente) áurea de “glórias, fausto e conquistas”, na qual “as 

realizações da Colônia portuguesa na América alcançaram seu ponto máximo, perdendo 

o Brasil sua face amesquinhada diante do desfile de riquezas e prosperidade, homens, 

mulheres e cidades, ouro diamantes e iniquidades” (id.ib.). Era agora uma Colônia 

poderosa, ainda que somente colônia, que cobria de luxo a metrópole, além de 

possibilitar o desenvolvimento de outras regiões estagnadas, decorrente da crise 

açucareira do século anterior. 

  

É importante lembrar que a divulgação da descoberta do ouro, no sertão da 

capitania de São Paulo, seguida de outros achados, em Minas, Bahia, Goiás e Mato 

Grosso, atraiu um contingente enorme de pessoas na busca por fortuna fácil e rápida.  
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                                              Nos portos brasileiros as frotas do ouro que partiam carregavam 

enormes riquezas que iriam alimentar o luzimento da corte e 

auxiliar na sobrevida de suas alianças diplomáticas. As longínquas 

minas cunharam a principal moeda que assegurou a soberania da 

Coroa portuguesa naquela época de acirradas disputas entre os 

Estados nacionais europeus (id.,ib.).  

 

 Nesse contexto de intensa produção extrativista mineral, as mulheres nas Minas 

Gerais se dividiam “em duas categorias representando por um lado as sinhás e, por 

outro, aquelas que trabalhavam em situações adversas em que se misturavam miséria, 

preconceitos e dificuldades de toda ordem”. São personagens anônimas de uma história 

ainda muito pouco contada.  

 

Figueiredo (id., p.142)  comenta que o inicio da história dessas mulheres se dá 

pela negação: foi-lhes negada qualquer participação em “função política nas câmaras 

municipais, na administração eclesiástica, proibidas de ocupar cargos da administração 

colonial que lhes garantissem reconhecimento social”. Elas podiam trabalhar junto com 

homens em panificação, tecelagem e alfaiataria, e isoladamente, como costureiras, 

doceiras, fiandeiras, rendeiras, cozinheiras, lavadeiras, criadas, como parteiras, 

legalmente autorizadas após passarem por uma prova prática. 

 

No tocante à atividade ligada ao trabalho de extração mineral, ficavam restritas a 

atuar como “carregadoras de gamelas”, que continha o cascalho retirado que seria 

lavado. Os outros trabalhos na mina exigiam muita força física, incompatíveis, pois, 

com a condição feminina.  

 

 Outra função que poderiam exercer era a de proprietária de terras. Para recebê-

las, era necessário cumprir muito mais exigências do que os homens, além de ter 

consentimento do pai ou do marido. É um período em que a mulher era muito 

discriminada, cabendo-lhe somente ser objeto de diferentes ações e mandos. Porém essa 

atitude passiva não dura para sempre e, enquanto proprietárias de terras recebidas ou 

arrendadas, essas mulheres criavam gado, aves, plantavam gêneros alimentícios para 

abastecimento local, além de produzirem queijo, aguardente e pão. 

 

  Com a crise e o declínio da mineração, já no final do século XVIII e início do 

XIX, nota-se um grande predomínio de mulheres nessa função, que foi ampliada para 
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um pequeno comércio, principalmente o ambulante. Essa atuação feminina foi 

problemática, apesar de necessária por “suprir o precário abastecimento daquela 

população espalhada por vilas e catas de ouro, pelos rios e montanhas da região” (id., 

p.144). Aos poucos vão sendo instaladas mais vendas, como o objetivo de fornecer o 

necessário para consumo imediato. Essas vendas, que eram muitas vezes o lar dessas 

mulheres forras ou escravas que nelas trabalhavam, traziam muitos problemas na região 

de Minas, pois facilitavam que “escravos mineradores adquirissem bebidas e gêneros 

comestíveis ou desviassem o ouro minerado (...) contrabando, prostituição e articulação 

com os quilombos” (id., p.146).  

 

  Muitas dessas vendas ampliaram seus negócios para o ramo de toda sorte de 

entretenimento, de tráfico de pedras de ouro e diamantes furtados por escravos, de local 

de reuniões para tramar a fuga de escravos e aquisição de gêneros para o abastecimento 

dos quilombos. Ou seja, passou a ser uma atividade em processo de fortalecimento 

político, porque, dado o grande número de “negros e mulatos forros” frequentadores, 

esses locais haviam se tornado um ponto estratégico de resistência e protesto contra a 

ordem imposta. Em vista disso, todas as precauções eram necessárias, foram tomadas 

várias medidas enérgicas e editadas leis a fim de eliminar ou pelo menos reduzir a 

presença e o poder que essas vendas representavam. Acresce a tudo isso, o fato 

decorrente da pobreza de muitas mulheres, que passaram a fazer da prostituição o seu 

ganho complementar e até, em certos casos, única forma de sobrevivência. 

  

  Outra questão que fortaleceu essa atividade feminina foi a dificuldade 

encontrada pelos mineradores solitários de constituírem uma família, consequência do 

constante deslocamento na busca de veios mais férteis. Todavia era urgente frear o 

aumento cada vez maior dessa atividade, que se concentrava nos núcleos urbanos de 

importância, além das cidades e vilas próximas aos centros de mineração, pois 

comprometia “grossos volumes da arrecadação do quinto, sentido primordial da 

existência da exploração mineral” (id., p. 152).  

 

  O que se pode concluir desses relatos, ao contrário do senso comum, em que 

pese a qualidade do trabalho desempenhado, é as mulheres mineiras dessa época 

participarem ativamente nas práticas sociais e econômicas. Figueiredo (2007) chama a 

atenção para o olhar que se deve ter em relação a essa história, pois a sobrevivência 



59 

 

dessas mulheres “transcorreu sob um quadro incomum de tensões políticas e pressões 

da cultura dominante. Em nenhuma região colonial do Império Português o nível de 

tensões teria alcançado as proporções que teve nessa região, onde colonos e 

colonizadores disputavam cada grão de ouro com uma voracidade inigualável” (id., 

p.185)  

 

  Em decorrência dessa grande tensão, desenvolveu-se uma grande coragem e 

ousadia entre as mulheres mineiras daquela época, fortalecendo o cotidiano feminino, 

apesar das “medidas pesadas e rigorosas implantadas para controlá-lo, mais hábeis e 

habilidosas foram as alternativas de sobrevivência encontradas para transgredi-las” 

(id.,ib.). Esse quadro revela o que ocorreu com parte daquela realidade: mesmo que não 

idealmente, evidencia-se uma capacidade de persistência e adequação femininas às 

contingências e agruras que muitas vezes a vida impõe, principalmente para essa 

camada desfavorecida da sociedade mineira.            

 

A seguir, dando grande salto no tempo, chega-se a uma realidade diferente, 

apesar de não menos difícil, e passa-se a falar sobre a mulher brasileira na atualidade, 

no exercício de suas outras profissões e seu desempenho em diferentes funções. Que 

mundo é esse, no qual as mulheres atuam de forma diferente do que sempre fizeram ao 

longo de cinco séculos que nos antecederam? Uma explicação plausível seria a de 

Giddens (1991, p. 5): "para o bem ou para o mal, somos impelidos rumo a uma nova 

ordem global que ninguém compreende plenamente, mas cujos efeitos se fazem sentir 

sobre todos nós: a globalização". Acresce a isso, com uma grande influência, as 

conquistas femininas oriundas de um longo e lento processo de emancipação.  

 

 

2.3.2 A mulher brasileira no espaço público do mercado de trabalho 

Os seres humanos, nas sociedades ocidentais, vivem alternadamente em dois 

mundos, o público e o privado, ocupando espaços da rua e da casa (DaMATTA, 1997 e 

2004 ), ou espaços domésticos e não domésticos. Antigamente era reservado à mulher 

somente o espaço privado, o “doce e sacrossanto aconchego do lar”, sabidamente nem 

sempre um espaço tão doce, calmo, preservado e acolhedor como apregoado por 

diferentes instâncias interessadas na manutenção desse status quo de rainha do lar.    
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Quanto ao entendimento de uma vida privada em contraposição à pública, em 

seu livro “A condição humana”, Hannah Arendt pondera que 

(...) para o indivíduo viver uma vida inteiramente privada significa, 

acima de tudo, ser destituído de coisas essenciais à vida 

verdadeiramente humana: ser privado da realidade de que advém 

do fato de ser visto e ouvido por outros, privado de uma relação 

objetiva decorrente do fato de ligar-se e separar-se deles mediante 

um mundo comum de coisas, e privado da possibilidade de realizar 

algo mais permanente que a própria vida. A privação da 

privatividade reside na ausência de outros; para estes, o homem 

privado não se dá a conhecer, e, portanto, é como se não existisse. 

(ARENDT, 1981, p.68)  

Tendo em vista esse recolhimento vigente, pode-se considerar que a grande 

conquista feminina e feminista do século XX foi o direito à existência. Até então, era 

vedado à mulher o direito à vida pública, impossibilitando-a de cuidar dos negócios, de 

assumir cargos políticos e de direção, de ter acesso à cultura e à educação. 

Paulatinamente, ao longo do tempo, vem se tornando consenso uma redução do estado 

de inferioridade da mulher em relação ao homem, assim como as tradicionais 

associações do feminino com a natureza, a emotividade e a irracionalidade em oposição 

ao masculino, talvez decorrente de  

(...) inovações éticas, estéticas políticas que vêm sendo construídas 

pelas mulheres em suas múltiplas áreas de atuação – nas 

universidades, na ciência, na educação, nas artes, na saúde, no 

trabalho e na casa – tem revelado a emergência de novos modos de 

ver, de novas possibilidades de interpretação, de ressignificação e 

de problematização que, sem dúvida, já não beneficiam apenas às 

mulheres (...) já que forçam os homens a se perceberem como 

sujeitos particulares e socialmente localizados (RAGO, 2004, p.37, 

apud RAGO, 2002). 

No Brasil atual, ocorre uma mudança social relativa à ocupação feminina no 

espaço público, “deslocando o eixo da concepção de ser mulher, antes atrelada à 

maternidade, à esfera privada e ao casamento” (VENTURI, RECAMÁN e OLIVEIRA, 

2004, p.12). Essas conquistas alcançadas tiveram e têm um preço – cresceram os 

encargos e atribuições femininas, configurando uma jornada de trabalho duplicada, não 

sem conflitos e tensões, e uma pressão por excelentes resultados em seu desempenho 

profissional, intelectual e pessoal, exigindo-se muito mais do que se exige dos homens, 
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uma vez que o “desfio da igualdade proposto pelo feminismo” (id. ib.) ainda carece de 

debate e, principalmente, de muitas e diversificadas ações afirmativas. 

Em pesquisa realizada pela Fundação ABRAMO, cujos resultados deram origem 

ao livro citado no parágrafo anterior, que subsidiará as próximas reflexões (“A mulher 

brasileira nos espaços público e privado”), Venturi e Recamán (2004) concluíram que, 

considerando-se o perfil sociodemográfico da população feminina brasileira, não se 

deve usar o termo mulher brasileira no singular, uma vez que tal realidade “evidencia a 

existência de mulheres brasileiras, oriundas de – e vivendo em – realidades sociais 

bastante distintas”. Se se considerar a dimensão continental, sua diversidade social e 

cultural,verifica-se que a recomendação procede. Independentemente disso, adotar-se-á, 

na presente pesquisa, o termo mulher no singular, por considerá-lo um hiperônimo, sem 

necessidade, por conseguinte, de flexioná-lo.  

Para os autores, uma explicação para esse quadro de múltiplas e complexas 

desigualdades se explica pelo fato de serem  

herdeiras de quinhões muito desiguais de recursos materiais e 

simbólicos, era de se esperar que tanto sua leitura do passado e do 

presente quanto suas opções de vida e expectativas em relação ao 

futuro estivessem influenciadas pelas visões de mundo muito 

diferentes (ib., p.18).  

Em que pese o que se alega, é preciso caminhar muito ainda para se atingir uma 

condição considerada satisfatória para as reivindicações, anseios e desejos femininos, a 

qual foi mapeada  por meio de uma enquete para saber qual a opinião feminina a 

respeito de “como é ser mulher hoje”, obtendo os seguintes resultados positivos: é a 

possibilidade de inserção no mercado de trabalho e a conquista da independência 

econômica, de liberdade e independência social de agir como quer, de tomar as próprias 

decisões, de direitos políticos conquistados e igualdade de direitos em relação aos 

homens e, finalmente, algumas disseram que a vida das mulheres melhorou.  

No tocante ao que piorou, alegaram que há mais dificuldades e excesso de 

responsabilidades, devido à dupla jornada de trabalho, o doméstico (reprodutivo) e o 

remunerado (o produtivo); as discriminações no mercado de trabalho, tanto de funções 

como de salários, o preconceito social que reserva às mulheres discriminações um lugar 

inferior em relação aos homens e maior exposição à violência (neste mesmo livro, Rago 
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(id., p.56) afirma que o brasileiro, ao contrário do que apregoa o senso comum, não é 

cordial, havendo mesmo uma sociabilidade violenta. Soares (2004) reforça esse 

pensamento, lembrando que em alguns pontos parece ter havido progressos, mas em 

outros persistem antigas e arraigadas questões, com poucas transformações.  

Apesar de precisar melhorar muito, existem mulheres em ocupações e profissões 

de prestígio. Segundo Bruschini (2007), essa inserção feminina no mercado laboral tem 

se evidenciado, em grande parte, pela precariedade. Destarte,  

no contraponto das ocupações precárias, mulheres instruídas, além 

de continuar marcando presença em tradicionais „guetos‟ 

femininos, como o magistério e a enfermagem, têm adentrado 

também áreas profissionais de prestígio, como a medicina, a 

advocacia, a arquitetura e até mesmo a engenharia, tradicional 

reduto masculino. Esta poderia ser considerada uma das faces do 

progresso alcançado pelas mulheres, no que tange à sua 

participação no mercado de trabalho. 

Trata-se de um movimento que denota progresso, podendo ser considerado 

positivo o incremento dessa participação feminina, como se pode observar na Tabela 

1abaixo, apresentada por Bruschini (2007), na mesma pesquisa:  

Tabela 1 

Participação Feminina em Ocupações Selecionadas – Brasil 

Fonte: Bruschini (2007) 

               

 

Estudos apontam para possíveis causas do ingresso feminino em melhores 

funções como decorrente não só dos movimentos de mulheres no Brasil que “buscam 

mudanças nos comportamentos, nas mentalidades e na estrutura social do país, 
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reivindicando transformações políticas amplas e significativas” (SOARES, 2004, p. 

178), como também da grande transformação cultural geral, desde meados do século 

passado, cujos movimentos sociais levaram as mulheres para as universidades, com o 

objetivo de construir uma carreira profissional. Em decorrência da racionalização e 

transformação ocorridas em relação a essas profissões, a mulher pode sair de seus 

guetos profissionais tradicionais para essas outras profissões até então majoritariamente 

masculinas.   

 

Fig. 2 - Anos de Estudo: mulheres com 18 a 24 anos de idade, com 11 anos de 

estudo (%) 

 
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, © 2012. 

 

 

A partir de dados mais recentes, e constituindo 51% da população brasileira, 

percebe-se hoje maior inserção da mulher em outras áreas, inclusive na política, em que 

atualmente o Brasil tem como presidente uma mulher eleita pelo voto direto, 

simbolizando um momento de afirmação da mulher na sociedade brasileira. Ela defende 

a valorização plena da mulher brasileira e sua participação nos mais variados setores, 

chegando mesmo a nomeá-las para funções no primeiro escalão do Governo.  
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Fig. 3 Mulheres no mercado de trabalho  

 

                                   

 Proporção de mulheres de 16 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de 

referência em trabalhos informais (%) 

 Proporção de mulheres de 16 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de 

referência em trabalhos formais (%) 

 Regiões com maior proporção no trabalho informal 

 

 Regiões com maior proporção no trabalho formal 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, 2009. IBGE - Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, © 2012. 

 

Pode-se verificar, a partir da constatação da presença feminina mais efetiva no 

espaço público, que hoje existe maior empoderamento da mulher brasileira, 

relativamente a um passado não muito distante, além de se perceber aumento constante 

de sua participação no mercado de trabalho, configurando uma expressiva 

representatividade feminina na população economicamente ativa. Diante disso, o que 

realmente se almeja é a possibilidade de um mundo comum e compartilhado, com a 

“criação de espaços públicos em que os indivíduos possam afirmar suas identidades e 

estabelecer relações de reciprocidade e solidariedade”, dando “condições de ação da 

cidadania” (SOARES, 2004, p. 178).  
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2ª PARTE 

 

Capítulo 3 – Metodologia da Pesquisa 

 

De acordo com o interesse em investigar a representação de Brasil e de 

brasileiras configurada nos vídeos, utilizou-se a metodologia qualitativa, de cunho 

interpretativista, que  

trabalha com o universo de significados, motivações, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variável (MINAYO, 

1994, p.22). 

Considerou-se essa abordagem a mais adequada à investigação proposta, 

atinente ao material coletado, que foi realizada à luz de princípios da Linguística 

Aplicada Crítica com o aporte da análise de conteúdo.  

 

A análise de conteúdo pode ser adaptada a uma grande diversidade de pesquisas, 

especialmente em estudos na área social, cabendo ao pesquisador tentar encontrar a 

forma mais adequada da sua utilização de acordo com as especificidades de seu estudo. 

Segundo Bardin (2002), mais que uma técnica, essa análise é usada para descrever, 

interpretar e reinterpretar o conteúdo de mensagens diversas, por meio de descrições 

sistemáticas e sua interpretação, a fim de possibilitar a compreensão de seus diferentes 

significados em um nível mais profundo. Embora os dados estejam expressos 

diretamente nos textos, é preciso que o pesquisador reconstrua o contexto e o co-texto, 

por meio da recuperação de informações que coexistem, precedem ou sucedem as 

matérias analisadas, permitindo conhecer aspectos e fenômenos da vida social do grupo 

sob análise. Sem uma restrição rígida de limites lógicos para delimitar esse contexto de 

análise e captação de seu sentido simbólico, seu significado nem sempre é único, 

principalmente se visto sob diferentes ópticas. 

 

Para análise dos vídeos, utilizaram-se diferentes critérios de análise a fim de 

tornar possível cumprir os objetivos propostos e pretendidos, dentre elas, uma que 

permitisse ver, descrever e analisar as reportagens, segundo os aspectos visual, musical, 
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verbal, temático, com o objetivo de observar a representação identitária de Brasil e de 

brasileiras ali configurados.    

 

Reiterando, mais do que uma técnica de análise de dados, trata-se de uma 

abordagem metodológica que se utiliza também da indução e intuição fornecendo, 

assim, informações complementares. É uma interpretação pessoal por parte do 

pesquisador com relação à percepção que tem dos dados, ressaltando-se, porém, que não 

se trata de uma leitura neutra.  

 

Depois de ter assistido a 19 vídeos utilizados no CELPE-Bras do acervo que foi 

possível recolher, selecionaram-se aqueles que contivessem mulheres como personagens 

entrevistadas, perfazendo um total de 10, os quais foram transcritos. Nesse momento, 

evidenciaram-se algumas questões comuns a todos: o modo como as entrevistadas agiam, 

sobre o que falavam, onde estavam, o que faziam. A partir desses indicativos, procedeu-

se à análise das reportagens, na tentativa de conhecer a representação identitária 

sociocultural dessas mulheres no cenário brasileiro.  

 

Partiu-se da compreensão das informações contidas nos vídeos apresentados ao 

longo da primeira década deste milênio, que foram analisadas à luz de pesquisas, cujo 

objetivo era  complementar os acontecimentos veiculados nessas reportagens. Desde o 

início, em uma primeira visada, percebeu-se tratar-se de um conjunto que não só 

configurava como também confirmava um Brasil sabidamente multicultural. 

 

Quanto à dimensão visual, de alta relevância no contexto midiático, observaram-

se imagens animadas e inanimadas, descritas de acordo com o movimento das câmeras à 

medida que tenham significado na construção da ideia de Brasil e de brasileiro. Além 

disso, à luz de explicações contidas nas obras da fonoaudióloga e docente da PUC/SP, 

Dra. Leni Kyrillos, será dada ênfase às descrições das personagens entrevistadas no 

tocante à sua performance em ambiente de comunicação oral televisivo, considerando-

se postura, gestos, expressão facial, além de prestar atenção às estratégias usadas para 

enfatizar, ou não, o que é dito – alongamento das vogais,  pausas, andamento da fala, 

repetições, dentre outras. Nos textos de descrição dos vídeos, como referência aos 

movimentos de câmera e tomadas de cena, foram utilizados alguns termos específicos 

de filmes, encontrados no Glossário (Anexo 1).  
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Segundo Kyrillos (2003), a maneira como a pessoa se coloca corporalmente 

passa impressões muito fortes a seu respeito, a depender da maneira como se posiciona: 

ereto e confortável, ereto e arrogante, encolhido, passando a sensação de firmeza, 

insegurança, intimidação, surpresa, susto, entusiasmo, medo, tristeza e outras sensações 

causadas por  diferentes acontecimentos cotidianos. Quanto aos gestos, naturais e parte 

da comunicação, podem denotar de nervosismo, artificialismo e esnobismo a ênfases no 

que está sendo dito. As expressões faciais são outro marcador importante esclarecedor 

de como a pessoa se sente naquele momento: ao falar a pessoa movimenta a boca, faz 

movimentos com os olhos, com a testa. Qualquer alteração em um desses movimentos é 

portadora de determinados sentidos. Espera-se desses movimentos que sejam 

harmônicos e coerentes entre si.     

 

Ainda relativo ao papel relevante do uso da imagem na mídia, vale dizer que o 

mesmo constitui uma contribuição significativa na construção, manutenção reforço de 

estereótipos, principalmente pelas propagandas. Sabe-se que, em uma sociedade de 

consumo, num mundo capitalista, a mídia, principalmente a publicidade, desempenha 

um papel fundamental. Em razão disso, cada vez mais se aprimoram os recursos 

publicitários a fim de alcançar seu potencial máximo, no tocante ao texto icônico e 

verbal que a constitui. Assim, falar de publicidade é falar de sedução e manipulação 

para influenciar seus receptores a adquirirem produtos necessitando ou não deles. Para 

atingir esse objetivo,  

 

(...) a mensagem publicitária cria e exibe um mundo perfeito e 

ideal, verdadeira ilha da deusa Calipso, que acolheu Ulisses em sua 

Odisséia – sem guerras, fome, deterioração ou 

subdesenvolvimento. (CARVALHO, 2000, p. 11).  
 

Dessa forma, sugere-se um mundo de fantasia e catártico em que se quer vender, 

além do produto, conceitos de vida que serão também adquiridos pelo consumidor.     

Organizada de forma diferente das demais mensagens, a 

publicidade impõe, nas linhas e entrelinhas, valores, mitos, ideais e 

outras elaborações simbólicas, utilizando os recursos próprios da 

língua que lhe serve de veículo, sejam eles fonéticos, léxico-

semânticos ou morfossintáticos (CARVALHO, 2000, p.13). 
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Apesar de diferentes temas a serem abordados, há uma ênfase daqueles 

direcionados à mulher ou daqueles que usam a mulher como instrumento de ideias e 

produtos que se quer “vender”. Dessa forma, vai-se construindo, aos poucos, uma nova 

identidade da mulher de hoje, ou seja,  

(...) a publicidade bate sempre na mesma tecla: para ser feliz e bem 

sucedida, a mulher precisa estar sempre bela e ser (ou parecer) 

jovem. (CARVALHO, 1996, p. 24)  

 

É o culto ao corpo, importante capital brasileiro; é também a pergunta que se faz 

Goldenberg (2007) na primeira frase de seu livro O corpo como capital: “se o corpo é a 

imagem da sociedade, que sociedade está representada nos corpos dos brasileiros?” Na 

publicidade é o corpo, a aparência da mulher que está sendo valorizado, servindo de 

paradigma para outras mulheres e constituindo um sonho de consumo para os homens. 

Só é permitido, para atingir seus objetivos, veicular imagens de mulheres belíssimas, 

perfeitas, sensuais e sedutoras, reforçando assim o mito da mulher brasileira, que realça 

ainda mais o estereótipo feminino nacional. Essa é uma expectativa de grande parte dos 

estrangeiros, relativamente ao Brasil - mulheres belíssimas em um ambiente 

paradisíaco.  Ou seja, trata-se de uma apropriação do corpo feminino para fins 

utilitários. Na visão de Del Priore,  

(...) o fim do século XX inventou, segundo Jean-Paul Aron, um 

narcisismo coletivo, uma estética insólita do amor de si. A beleza 

institui-se como prática corrente, pior, ela consagrou-se como 

condição fundamental para as relações sociais. Banalizada, 

estereotipada, ela invade o quotidiano através da televisão, do 

cinema, da mídia, explodindo num todo – o corpo nu, na maioria 

das vezes – ou em pedaços, pernas, costas, seios e nádegas. Nas 

praias, nas ruas, nos estádios ou nas salas de ginástica, a beleza 

exerce uma ditadura permanente, humilhando e afetando os que não 

se dobram ao seu império (DEL PRIORE, 1996, p.94). 
 

Tendo visto a força e as estratégias utilizadas na publicidade e o lugar de 

destaque ocupado pelo Brasil no tocante à qualidade de suas matérias, pode-se avaliar 

sua influência e participação na renovação constante de tipos e na manutenção de 

determinados estereótipos femininos tão conhecidos e apreciados.  

 

Na dimensão musical, é pouco recorrente o uso de música nas reportagens, 

desempenhando ora um papel de complemento da informação, de reforço das imagens e 

discursos anteriores ou posteriores, ora de preenchimento de intervalo ou ainda na 
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mudança de tópico. Assim, a título de exemplificação, pode-se ver no vídeo sobre a 

Capoeira, desde a introdução até a metade da matéria, que a música usada é 

fundamental, pois complementa e enriquece as informações dadas. O Museu do 

Tropeiro, por exemplo, é anunciado pelo som de uma viola caipira, que participa da 

construção do ambiente e do clima que se quer levar ao espectador, além de servir de 

intervalo entre uma cena e outra. Uma sanfona apresenta Catas Altas da Noruega, 

entoando uma modinha. Já na apresentação da reportagem sobre João Pessoa, feita pelos 

atores Camila Pitanga e Du Moscovis, tocam o início de uma cantiga de roda infantil – 

Fui no (I)tororó –, que pode sugerir a ideia de criança associada à esperança, o mesmo 

que se espera em relação aos participantes do projeto Oficina-Escola: uma possibilidade 

de ter esperança de poder construir uma outra vida diferente e mais digna, dando o 

direito a essas pessoas ao exercício de sua cidadania.  

 

Na dimensão verbal, que não é o foco desta pesquisa, foi feita uma transcrição 

das falas dos entrevistados, procurando-se reproduzir a pronúncia, tal como foram 

ouvidas, e uma breve análise foi realizada. Essas falas, assim como as falas dos 

repórteres, são apresentadas em itálico, para diferenciar das citações de outros autores 

no texto. 

 

Quanto aos assuntos, temas e temáticas abordados, conforme se pode verificar 

na tabela a seguir, há uma variedade de situações existentes no Brasil e algumas 

propostas exitosas de encaminhamentos para as questões apresentadas. Algumas 

soluções aplicadas são de caráter oficial, enquanto outras são de iniciativa privada.  
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Quadro 3 – Temas e Temáticas no Exame CELPE-Bras 

ANO TÍTULO ASSUNTO TEMA TEMÁTICA GÊNERO 
2002-1 SEBRAE Social Do querer ao 

saber fazer 
O projeto do SEBRAE “Prosseguir” tem o 

objetivo de preparar e recolocar no 

mercado de trabalho aqueles profissionais 

que deixaram as suas empresas, optando 

por uma atividade autônoma. 

Reportagem 

2002-2 Restauro na 

Paraíba 
Sóciocultu-

ral 
A educação 

popular pelo 

restauro de João 

Pessoa 

O trabalho do projeto “Oficina-Escola” 

que se encarrega de restaurar prédios do 

patrimônio histórico (de valor 

arquitetônico), como representa uma 

oportunidade de aprendizado técnico e 

emprego para jovens retirando-os das ruas. 

Reportagem 

histórica 

2003-1 Catas-Altas 

da Noruega   
Sócio-

histórico 
Minas – tempo e 

espaço 
Duas pequenas cidades mineiras de poucos 

habitantes, Catas Altas da Noruega e 

Itaverava, com seu casario atual e histórico 

(sem restauração), oficinas industriais (de 

pedra-sabão e utensílios de cobre) e 

atividades “caseiras” (artesanais) e uma só 

personagem em destaque, D. Conceição. 

Reportagem 

histórica 

2004-2 Museu do 

Tropeiro 
Cultural O tropeiro na 

economia colonial 
Um resgate histórico dos tropeiros, 

atividade hoje extinta, mas que foi de 

grande importância no Brasil Colonial. 

Reportagem 

histórica 

2005-1 Expedição 

Vaga Lume 
Sócio-

educacional 
Aprendizado da 

leitura 
O trabalho de voluntárias de uma ONG 

(“Expedição Vaga Lume”- SP), cujo 

objetivo é criar o hábito da leitura através 

da implantação de bibliotecas na 

Amazônia Legal Brasileira. 

Reportagem 

2005-2 Darcy 

Ribeiro  
Cultural O homem e o 

mito 
Entrevista com Tatiana Memória, antiga 

colaboradora de Darcy Ribeiro, mostrando 

aspectos da sua obra e da Fundação Darcy 

Ribeiro [FUNDAR]. 

Reportagem 

Depoimento 

2006-1 Transposição 

do Rio São 

Francisco 

Sócio-

ambiental 
Da calha do rio 

São Francisco 
Um evento realizado pela Universidade de 

Campinas [UNICAMP], no qual três 

professores e um mediador discutem 

diferentes aspectos da transposição do rio 

São Francisco. 

Reportagem 
Debate 

2009-1 Capoeira Bens 

imateriais 

populares 

A capoeira – seus 

significados e 

sentidos 

A capoeira, tipicamente brasileira, como 

uma atividade de múltiplos aspectos: luta, 

dança ou esporte através de entrevistas, 

depoimentos e outros meios midiáticos. 

Reportagem 
histórica  

2009-2 Automedica- 

ção 
Saúde Alerta sobre a 

automedicação 
Os problemas de saúde decorrentes de 

automedicação ou de indicação de 

remédios por pessoas despreparadas e não 

autorizadas.  

Reportagem  
  

2011-1 
  
  

Obesidade 

infantil 
Saúde Saúde, educação e 

alimentação 

infantil 

O projeto da FIOCRUZ “Aprenda a 

Comer Brincando” que participa da “Feira 

de Ciências e Tecnologia” (Universidade 

de Brasília [UnB]). No vídeo procura-se 

despertar e conscientizar as crianças sobre 

os benefícios de uma alimentação 

saudável, assim, reduzindo ou evitando 

futuros males que poderão advir com a 

obesidade. 

Reportagem 

  
  

A simples observação do Quadro 3 leva à constatação de uma ênfase em 

assuntos ligados a áreas que abrangem aspectos histórico-culturais, configurando um 

Brasil preocupado com o resgate e a preservação da sua memória, mas não na medida 
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em que deveria, uma vez que são ações pontuais, em geral ligadas ao turismo. Tem-se, 

assim, a transformação da história em um bem cultural e econômico.      

 

Para a realização desta pesquisa, partiu-se do que foi dito e em que contextos 

isso se deu, para, posteriormente, investigar o que ancorava esse dizer e esse fazer 

nesses fragmentos de discursos jornalísticos, para contemplar a complexidade da 

identidade feminina (MOITA LOPES, 2002; SILVA, 2009).  Segundo Stuart Hall 

(2000), a identidade é construída pela alteridade, não podendo haver rigidez quanto à 

oposição na dicotomia “nós/eles”. Apesar de o senso comum pensar identidade como 

fixa e imutável, pode-se verificar que algumas dessas mulheres apresentaram uma 

“imagem identitária” e, posteriormente, ao pesquisá-las, verificou-se serem diferentes 

daquela ali representada, seja pelo recorte e edições efetuados, seja pela artificialidade 

da coleta de dados na própria entrevista, seja por características pessoais e inibição, seja 

pela timidez causada pela presença do repórter e do microfone. Independente do que 

tenha sido, pode-se perceber que essas identidades não são estáveis, mas sempre em 

construção nos diferentes contextos discursivos, nas práticas e posições sociais, em 

constante transformação por participarem das várias mudanças que ocorrem a cada 

momento. Assim, para Hall, pensar na identidade e na representação de um sujeito, 

exige sua inserção em práticas e formações discursivas específicas, que ocorrem em 

diferentes cenários sociais, pois são essas especificidades inerentes a cada grupo ou 

comunidade que vão possibilitar a identificação do sujeito com essa cultura, ou seja, 

com seus costumes e valores.  

 

Conhecer esta representação identitária sociocultural da mulher brasileira a partir 

do que foi apresentado nos vídeos, acrescido de outras informações oriundas de 

pesquisas em diversas fontes, ou seja, prover de um outro sentido o que foi apresentado 

na superfície dos textos, demandou um outro arranjo ordenado por determinados 

critérios. Em outras palavras, consideraram-se os fatos presentes e recorreu-se, a seguir, 

a outros acontecimentos, personagens, instituições relacionados ao que foram vistos.  

 

Vale dizer que, essa investigação é de interesse da pesquisadora, uma vez que se 

desenvolve na área de questionamentos e atuação feitos por uma mulher que se faz 

determinadas perguntas, inserida que está em um lugar e um tempo específicos. Pode-se 

dizer que seria como um desejo de descobrir ou, até mesmo, de desconstruir ideias e 
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conceitos já arraigados, situando-os na ordem do histórico, que vai mudando com o 

transcorrer do tempo.      

 

Quanto ao método utilizado para análise, foi paulatinamente sendo construído 

permitindo uma abertura epistemológica que o legitimou, deixando de lado o modelo 

dogmático e quiçá ortodoxo, no qual tudo está previsto antecipadamente, cabendo ao 

pesquisador apenas a constatação e comprovação do que vê. Dessa forma, recorreu-se à 

Linguística Aplicada Crítica, que prevê uma flexibilidade interpretativa e vários 

diálogos in(ter)disciplinares (MOITA LOPES, 2006; RAJAGOPALAN, 2003)  a fim de 

descobrir os papéis e os destinos dessas mulheres. 

 

Dos vídeos analisados, 90% transcorrem no espaço público, da rua, do trabalho, 

que, segundo DaMatta (2004), em oposição à casa, seria onde pessoas indiferenciadas e 

desconhecidas, o povo sem rosto, só caras e corpos, circulariam em eterno movimento 

nesse local de luta, da dura realidade, no qual o tempo voa, além de ser comandado 

pelas agendas, dias, horas, minutos. Nesses espaços, diferentes mulheres, em seus 

respectivos ambientes de trabalho, desempenham diferentes funções, diretamente 

relacionadas à sua formação acadêmica ou a áreas correlatas.  

 

Considerou-se aqui uma distinção entre trabalho e ocupação, tendo em vista o 

fato de uma dessas mulheres se encontrar no ambiente da casa, local em que se 

encontram as famílias para compartilharem as tradições e obrigações, celebrando os 

nascimentos, mortes e aniversários, cultivando os mesmos hábitos, a mesma culinária, a 

proteção dos seus bens, materiais ou não; enfim, compartilhando os seus destinos 

(DaMatta, 2004). A rotina diária que os moradores de uma casa executam não se 

configura como trabalho, mas como ocupação, como acontece com D. Conceição, 

personagem entrevistada na reportagem sobre Catas Altas da Noruega. Entende-se que 

“trabalho não é ocupação, todas as classes sociais detêm sua forma de ocupação, e todas 

as pessoas mantêm sua ocupação. Assim como o camponês, o proprietário, na medida 

em que conserva uma função positiva, tem sua ocupação” (WOLECK, 2002, p. 123). 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, reiterando, houve a necessidade de 

desenvolver uma pesquisa qualitativa, de cunho interpretativista, pois, seu objetivo é 
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verificar se a representação
5
 da mulher nas reportagens e vídeos reforça alguns 

estereótipos
6
 da mulher brasileira eficientemente construídos, divulgados e mantidos 

desde a Carta de Caminha (CHAUÍ, 2007), fruto de uma heteropercepção, e já há algum 

tempo, adotado sob o viés de uma autopercepção brasileira, reforçadora e mantenedora 

da anterior.  

 

Ficou bem evidente, desde as leituras preliminares do material, confirmadas 

posteriormente por outras interpretações subsidiadas por outras leituras, a existência de 

dois outros elementos, o empreendedorismo e o empoderamento, que puderam ser 

construídos ancorados em outras pesquisas. 

 

Entende-se por empreendedorismo o ato de aproveitar oportunidades, inovar, 

planejar, arriscar, empenhar, ser perseverante, acreditar na ideia e transformá-la em 

realidade. Este ato se aplica em qualquer área, seja um novo negócio, seja um novo 

processo ou um novo produto, um novo método. Em síntese e de maneira mais geral, 

pode-se dizer que o verdadeiro objetivo do empreendedorismo é gerar oportunidades. 

 

Existem dois conceitos de empoderamento, um mais ligado ao termo 

empowerment, significando dar poder a alguém para executar tarefas sem a necessidade 

de pedir a permissão de outras pessoas, e outro, ligado à transformação, conforme 

concebido magistralmente por Paulo Freire. Para ele, nas palavras de Valoura (s.d.), a 

pessoa empoderada é “aquela que realiza, por si mesma, as mudanças e ações que a 

levaram a evoluir e a se fortalecer”, não mais como um movimento de fora para dentro, 

dado, mas como algo que emerge de um processo interno, por meio da conquista.  

Segundo Schiavo e Moreira (2005, s.n.p.), citado por Valoura, 

implica, essencialmente, a obtenção de informações adequadas, um 

processo de reflexão e tomada de consciência quanto a sua 

                                                 

5
 Em 2001, em uma conferência, Jodelet conceituou representação social como "uma forma de 

reconhecimento ordinário, que pode ser considerada na categoria de senso comum e que tem como 

particularidade a de ser socialmente construída e partilhada. Tem um objetivo prático, ou seja, se apoia na 

experiência das pessoas e tem um papel de orientar e guiar a conduta das pessoas dentro de sua vida 

prática e cotidiana. Produz uma visão comum a um grupo social emergente, seja uma classe social, seja 

um grupo cultural, e ajuda a manter uma visão comum que é considerada como uma evidência e certeza 

sobre o mundo cotidiano." (MENIN e SHIMIZU, 2005. p.95.) 

6
 Segundo Bhabha (2007), "estereótipo é uma forma de conhecimento e identificação que vacila entre o 

que está sempre no lugar, já conhecido, e algo que deve ser ansiosamente repetido" p. 105. 
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condição atual, uma clara formulação das mudanças desejadas e da 

condição a ser construída. A essas variáveis, deve somar-se uma 

mudança de atitude que impulsione a pessoa, grupo ou instituição, 

para a ação prática, metódica e sistemática, no sentido dos 

objetivos e metas traçadas, abandonando-se a antiga postura, 

meramente reativa ou receptiva. 

Em Paulo Freire, o termo deriva da sua ideia de libertação do oprimido, ou seja, 

da conquista da liberdade pelas pessoas que tenham estado subordinadas a uma 

condição de dependência econômica ou física, ou de qualquer outra natureza. Dessa 

forma, difere da simples construção de habilidades e competências, focando na 

transformação cultural, mais que adaptação social. Para Freire, liberdade é adquirida e 

conquistada e não como algo dado, devendo ser buscada constantemente. Em síntese, o 

empoderamento ora é recebido de fora para dentro, ora  emerge, vem de dentro para 

fora, demandando transformação. 

  

Vale dizer que as informações necessárias não se encontravam somente na 

superfície dos textos, subjaziam (conteúdo latente), ou mesmo não estavam ditas. Para 

torná-los evidentes, no nível de que se precisava, dialogou-se (Bakhtin) com outros 

discursos expressos ou, até mesmo, silenciosos. Evidenciou-se, assim, a necessidade de 

se adotar uma interpretação que abrangesse desde o conteúdo manifesto até o conteúdo 

não-dito, por entender com Orlandi (1997, p. 24), que “embora seja preciso que já haja 

sentido para se produzir sentidos, estes não estão nunca completamente já lá. Eles 

podem chegar de qualquer lugar e eles se movem e se desdobram em outros sentidos”.   

 

Pode-se dizer que a interpretação subjetiva, que permeou este trabalho, 

possibilitou conhecer uma representação mais expressiva e legítima da mulher 

brasileira, talvez mesmo por ter adotado esta metodologia. Segundo Eco,  

a interpretação em si  não precisa de defesa; está sempre conosco, 

mas, na maioria das atividades intelectuais, a interpretação só é 

interessante quando é extrema. A interpretação moderada, que 

articula um consenso, embora possa ter valor, em certas 

circunstâncias, é de pouco interesse.  (ECO, 2001, p. 130). 

 Justifica-se uma vez mais a busca ampliada por mecanismos de investigação 

que dessem conta do almejado pela autora: observar mais profundamente quem são 

essas mulheres reais e atuais para tentar conhecer um pouco mais a representação 

identitária sociocultural da mulher brasileira. 
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Capítulo 4 - Análise dos Vídeos utilizados no Exame CELPE-Bras 

 

Foi identificado um conjunto de dezenove vídeos, utilizados para a Tarefa I das 

provas coletivas do Exame CELPE-Bras no Brasil. Para a resposta a essas questões, o 

candidato assiste ao vídeo duas vezes, durante o Exame, após o que ele deve realizar 

anotações e elaborar um texto (carta, mensagem, anúncio ou outros). 

 

Com o objetivo de analisar esses conteúdos, para a presente pesquisa foram 

selecionados 10 vídeos (52,6%), os quais, nos excertos de reportagens veiculados, 

mostram alguma participação que possa levar a uma representação identitária 

sociocultural da mulher brasileira, em suas atividades cotidianas – quem é essa mulher, 

o que diz, o que faz, como se manifesta?  

 

Os demais vídeos (47,4%) não mencionam ou enfocam a mulher - tratam de 

temas como biografia e grandes feitos de alguns cidadãos, de datas comemorativas, de 

festas populares, de questões ambientais referentes à sustentabilidade, de um projeto 

alagoano de alfabetização, de beleza de alguns pontos turísticos e sua história, dentre 

outros. No entanto, é possível identificar um fio condutor que une todos esses conteúdos 

- as ocupações e o trabalho, desempenhados tanto por homens quanto por mulheres em 

diferentes contextos e momentos.   

Nesse conjunto selecionado de reportagens, em duas delas é evidenciada a vida 

particular dos entrevistados: a dona de casa Dona Conceição Silva, em Catas Altas da 

Noruega e Itaverava, Minas Gerais, que migra para São Paulo; depois de se aposentar, 

ela retorna à sua terra natal e constrói outra rotina de vida; e o engenheiro Ugo Marotta, 

antigo funcionário da Eletromar que, ao optar pelo programa de demissão voluntária do 

Governo, num período de grandes privatizações brasileiras, busca, nos cursos do 

SEBRAE, no Rio de Janeiro, subsídios para sua recolocação no mercado de trabalho e 

volta-se a empreender. Nessa reportagem, é entrevistada também uma empresária, que 

faz considerações sobre a recolocação de profissionais no mercado de trabalho. 

Nas demais reportagens analisadas, as pessoas se manifestam em relação ao 

trabalho que realizam – nas áreas de Medicina, Empreendedorismo, Preservação e 

Conservação Cultural, ou sobre os feitos de personalidades da cultura e da História – 
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como Darcy Ribeiro e, ainda, do cenário brasileiro e possíveis implicações para algum 

fato específico – a transposição do rio São Francisco, por exemplo. Nesses excertos, as 

falas de mulheres também estão presentes.  

As falas dos vídeos, tanto a dos repórteres e apresentadores, como a dos 

entrevistados, foram destacadas em itálico no presente Capítulo. A análise focaliza a 

fala dos entrevistados e alguns aspectos do contexto em que ocorreram as entrevistas. 

Porém, como a fala dos repórteres e entrevistadores atende a padrões estabelecidos em 

suas respectivas áreas de atuação e não era objeto da pesquisa não foi considerada para 

algum comentário ou análise. 

Nos textos de descrição dos vídeos, para referência aos movimentos de câmera e 

tomadas de cena, foram utilizados alguns termos específicos de filmes, encontrados no 

Glossário (Anexo 1).  

Ao voltar o olhar para a inclusão dessas reportagens numa atividade da área de 

Educação – o Exame CELPE-Bras – em que é solicitado ao examinando que vá assistir 

a esses conteúdos, a elaboração de diferentes gêneros textuais na prova escrita, é 

oportuno levantar algumas observações que possam contribuir para a análise de 

determinados aspectos que são ali mostrados.  

Portanto, estudar os vídeos sob a perspectiva dos textos de partida ou dos 

elementos provocadores da prova oral, todos extraídos da mídia, demanda algumas 

considerações sobre a mesma, especificamente, no caso em pauta, sobre a mídia 

televisiva. Como subsídios a essa investigação, foram utilizados trabalhos acadêmicos e 

publicações da grande imprensa, em diversos suportes físicos. 

Os vídeos selecionados são excertos de reportagens originalmente produzidas e 

veiculadas por diferentes emissoras televisivas, especializadas, abertas, universitárias, 

de diversos estados brasileiros, e de considerável alcance para a população em geral, 

indicada no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Fontes de Televisão Produtoras dos Vídeos Selecionados 

Identificação Especificações Vídeo(s) 

 TV FENAM 
(Federação 

Nacional dos 

Médicos)   

Fundada em 1973 pelos sindicatos médicos de Norte a Sul do 

país, com o objetivo de lutar pelo interesse da classe: condições 

de trabalho e formação dos profissionais da medicina além de 

produzir vídeos de eventos, debates e outros, de interesse médico. 

 

AUTO-

MEDICAÇÃO 

Fiocruz - 

Canal Saúde 

de TV 

Emissora da Fundação Oswaldo Cruz,  fundada em 2010, é 

orientada para a saúde. Produz e transmite programas de caráter 

informativo,  com o propósito de alcançar públicos variados com 

conteúdos específicos. O Canal Saúde já atuava nesse segmento, 

desde 1994, para instituições parceiras e produções 

independentes; na atualidade está presente em todo o Brasil com 

espaço próprio para veicular sua produção. A saúde para todos e, 

sobretudo, a saúde pública ocupam espaço exclusivo na televisão 

através do Canal Saúde. Uma das metas deste novo canal é 

proporcionar à sociedade civil uma representatividade maior nos 

meios de comunicação, abrindo espaço para a veiculação de seus 

conteúdos. 

 

ALIMENTA-

ÇÂO 

SAUDÁVEL  

 TV GLOBO Em concessão de TV para a Rádio Globo, aprovada pelo então 

presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, em 1957 e, posterior 

concessão do canal 4 do Rio de Janeiro à TV Globo Ltda., 

Roberto Marinho funda a Rede Globo em 1965, hoje parte do 

grupo Organizações Globo, a quarta maior rede de TV pública 

comercial do mundo. Atinge 98,44% do território nacional, com 

5.482 municípios e cerca de 99,50% da população. Além disso, 

por transmissão via satélite, a Rede Globo chega a todos os 

continentes, apresentando programação variada, desde suas mega 

produções de telenovelas, até programas jornalísticos, shows, 

filmes, dentre outros.  

 

SEBRAE 

 

 CANAL 

FUTURA 

É um canal de TV Educativa, fundado em 1997, como um projeto 

da Fundação Roberto Marinho, voltado para a educação e 

experiência relevante de investimento social privado. Futura se 

destina ao povo brasileiro, preferencialmente para as classes C e 

D, tendo como alvo os jovens, os trabalhadores, as donas de casa, 

os educadores e as crianças. Escolas, creches, associações 

comunitárias, abrigos, presídios, hospitais estão entre as 

instituições que recebem e utilizam a programação do Futura. Seu 

modelo de produção é o de terceirização. O canal é mantido e 

financiado por parceiros mantenedores como CNI, FIESP, 

FIRJAN, Fundação Bradesco, Fundação Itaú Social, Fundação 

Vale, Rede Globo, SEBRAE, Turner/CNN e Grupo Votorantim. 
O Canal Futura é distribuído gratuitamente para todas as 

instituições interessadas, sendo retransmitido em TV aberta ou 

circuito interno por diversas emissoras educativas universitárias 

nos Estados do RJ, CE, PR, PA, PI, PB, SC, SP, RS, GO.  

 

EXPEDIÇÃO 

VAGALUME 

 

RESTAURO 

NA PARAÍBA 

TV MINAS  Foi criada em 1984, como emissora de interesse público, de 

caráter educativo e cultural, consolidando valores da sociedade, 

contribuindo para a construção da cidadania e promovendo o 

intercâmbio de valores, educação e cultura entre a população de 

Minas Gerais. A emissora está integrada à política cultural do 

estado através da Secretaria da Cultura do Estado de Minas 

Gerais. É uma retransmissora da TV Educativa do Rio de Janeiro 

(desde 1984) e da TV Cultura (desde 1992) e da TV Brasil. A 

Rede Minas, desde 2005, opera em parceria com a Associação de 

Desenvolvimento de Radiodifusão de MG, uma Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, e é associada à Associação 

Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais, e à 

 

MUSEU DO 

TROPEIRO 
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Rede Pública de Televisão. Tem uma rede de 44 afiliadas, a 

maioria no Estado de Minas Gerais.  

TV UFBA   Com programação criativa, a Emissora busca fomentar o 

desenvolvimento, democratização e emancipação cidadã, tendo a 

missão de promover o debate e aprofundamento quanto a temas 

comumente fora da grande mídia e garantir a reflexão crítica 

sobre o contexto social na qual se insere. A expressão audiovisual 

do ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal da Bahia 

- UFBA também é contemplada, uma vez que são relevantes para 

a melhoria da nossa sociedade. Assim, a TV UFBA incentiva o 

diálogo entre os campos de conhecimento e a sociedade, 

difundindo a cultura regional, nacional e internacional, tendo em 

perspectiva a formação crítica do homem para a cidadania. Seus 

objetivos são a promoção da integração entre a comunidade 

estudantil com os docentes e servidores e a sociedade; 

democratização da informação e do conhecimento; divulgação e 

integração da pluralidade das fontes de produção cultural.  

 

ESPECIAL 

CAPOEIRA 

TV 

UNICAMP 

Na década de 70, a partir do Laboratório Interdisciplinar pra 

Melhoria do Ensino e Currículo, se iniciou o embrião da TV 

Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas. Em 1985, 

devido à grande produção de material educacional e científico em 

vídeo, foi criado o Centro de Comunicação, que passou a produzir 

também vídeos institucionais para registrar as diversas atividades 

do campus, adquirindo perfil voltado para atividade televisiva. 

Em1997, a TV inovou, passando a apresentar a Universidade 

tendo como âncora professores. Em 2000 criou-se o Canal 

Universitário de Campinas, associado à Net e apresentada no 

canal 10. A partir de 2004, foram constituídas a Rádio e TV 

UNICAMP, na atualidade, contempladas com recursos da 

FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo. 

 

TRANSPOSI-

ÇÃO DO RIO 

SÃO 

FRANCISCO 

Fonte: Sites das Emissoras de TV. Foram incluídas as emissoras identificadas, que 

produziram 8 dos 10 vídeos analisados na presente pesquisa.  

Entende-se por mídia [meios de comunicação de massa], “um sistema cultural 

complexo que possui uma dimensão simbólica, que compreende a (re)construção, o 

armazenamento, reprodução e circulação de produtos repletos de sentidos, tanto para 

quem os produz como para os que consome” (MEDRADO-DANTAS, 2000, p.244). Ou 

seja, a mídia influencia individualmente na formação dos modos de vida, na 

conformação do ambiente social contemporâneo, em suas formas do discurso, na 

relação entre representantes e representados, dentre outros (THOMPSON, 1995, apud 

MIGUEL e BIROLI, 2009).  

A maneira pela qual a mídia representa, ou deixa de representar, a diversidade 

social e cultural e a pluralidade de interesses, presentes na sociedade, produz efeitos 

sobre a dinâmica de representação sócio-político-cultural. Além disso, existem os 

estereótipos referentes às mulheres que constrangem determinadas ações femininas ao 

confirmarem e reforçarem especializações e assimetrias existentes.   
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É importante esclarecer que as reportagens não são sobre as mulheres 

propriamente ditas, mas excertos de matérias televisivas em que há alguma participação 

feminina, mesmo que, em alguns delas, essa participação seja muito breve – 

possivelmente pelo fato de serem vídeos curtos, de cerca de dois minutos de duração, 

com as participações do repórter ou apresentador, o(s) entrevistado(s) e as imagens do 

local escolhido. Alguns contêm falas brevíssimas, como é o vídeo sobre Catas Altas, 

cuja fala é complementada pela descrição do repórter. Nos demais vídeos, são 

mostradas mulheres no exercício de suas funções, falando a respeito de seu trabalho e, 

indiretamente, de si; à medida que elas relatam o que fazem, se posicionam e se 

desvelam, mesmo que sucintamente e nos interdiscursos.    

 

Ao se atentar para os diversos aspectos da realidade brasileira da atualidade, 

mostrados na mídia de modo amplo, observa-se que mais mulheres estão presentes nos 

diversos cenários profissionais, dentre eles na política que, embora muito evidente pela 

frequência de matérias e notícias veiculadas, ainda mostra percentual reduzido da 

participação feminina. Na verdade, numa abrangência mais geral, percebe-se a 

manutenção da atuação feminina em situações com menor visibilidade da mídia, ou 

seja, nos papéis tradicionais de mulher e mãe, nas questões relacionadas ao cotidiano, 

com a vida familiar e privada. Sabe-se que, ao longo do tempo, a mulher vem 

expandindo sua atuação na sociedade, tanto na vida do lar, com suas ocupações 

tradicionais, como na vida profissional no mercado de trabalho, contribuindo para o 

sustento da família. 

Segundo Brumer (1993),  

Uma tentativa de explicação da evolução da participação da mulher 

na força de trabalho no Brasil (e em outros países em 

desenvolvimento) pode ser, no entanto, adiantada, através de uma 

afirmação formulada por Felícia Madeira.  

De acordo com Madeira ((1973), apud BRUMER, 1993, s.n.p.), o nível de 

participação da mulher "está estreitamente relacionado às possibilidades de conciliar 

trabalhos domésticos e produtivos". 

É Madeira (1973, p. 50), apud Brumer (1993), que informa:  
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Assim, os dois momentos de maior participação situam-se: 1) no 

começo do processo de desenvolvimento, quando a agricultura 

emprega um grande número de pessoas e grande parte da produção 

se desenvolve dentro dos limites domésticos; e 2) no período em 

que o desenvolvimento das forças produtivas já atingiu um nível 

capaz de liberar a mulher dos trabalhos domésticos.  

Brumer (1993, s.n.p.) acrescenta: 

A taxa de atividade feminina, no Brasil, mantém-se relativamente 

baixa (inferior a 20%) até os anos 70, quando começa a apresentar 

um crescimento considerável, chegando a 26,9% em 1980 (ver 

dados da tabela 1), e a 32,9% em 1981 (FIBGE, 1982, p. 147). No 

início da década de 80, a população feminina ocupada em 

atividades "fora do lar" correspondia a cerca de 1/3 da população 

feminina de 10 anos ou mais e a 27,4 da população 

economicamente ativa (FIBGE, 1982).  

Para situar alguns dados sobre o Brasil, País de grande diversidade e 

complexidade, o IBGE apresenta, na Sinopse do Censo Demográfico de 2010, um total 

de 190.755.799 pessoas - num país com área de 8.515.692,27 km², em território 

heterogêneo, composto por 27 Unidades da Federação e 5.565 municípios. Quanto à 

distribuição dessa população, esta Sinopse informa: 

 

Embora no conjunto da população do Brasil haja o predomínio 

feminino, em mais de 60,0% dos municípios observa-se um 

superávit masculino, fato decorrente das correntes migratórias. 

Entretanto tal predominância ocorre em municípios menos 

populosos. Cerca de 80,0% dos municípios com menos de 5.000 

habitantes possuem mais homens do que mulheres em suas 

populações, ao passo que em todos os municípios com mais de 500 

mil habitantes o número de mulheres é superior ao de homens. 

(IBGE, 2010). 

 

 Com esse panorama, podem-se estimar grandes distorções relativas a questões 

sociais – dentre elas a Educação, área em que se insere o tema da presente pesquisa.  

Apesar de, na última década, se observarem avanços mundiais nas matrículas da escola 

primária (Ensino Fundamental), dos 15 países que concentram metade das crianças fora 

da escola, em ordem decrescente o Brasil ocupa o 13º lugar, com 0,7 milhão de 

indivíduos (p.11). Ainda, dos dez países que respondem por 72% do número total de 

adultos analfabetos, o Brasil conseguiu reduções significativas de 2000 a 2007, porém 

no período de 2005-2008, em ordem crescente o país ocupa o 3º lugar nesse ranking, 

com 14 milhões de indivíduos (p.13). 
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 Embora não seja pretensão da presente pesquisa, considera-se importante 

mencionar a importância das políticas públicas nas questões do desenvolvimento de um 

país. Particularmente em relação à Educação, Höfling (2001, p.31) a entende “como 

uma política pública social, uma política pública de corte social, de responsabilidade do 

Estado – mas não pensada somente por seus organismos”.  

  

 Desse modo, com essas breves considerações iniciais, seguem-se as seções do 

presente capítulo, apresentando a descrição de cada vídeo, seu conteúdo, assim como a 

análise da representação identitária sociocultural, com enfoque na participação da 

mulher inserida no contexto brasileiro.   

4.1 Vídeos Selecionados 

4.1.1 Vídeo 1 – SEBRAE    

 
Origem/Título 

do Vídeo 

Exa-

me 

CEL-

PE-

Bras 

Espaço(s) Número e 

Natureza dos 

Participantes 

Finalidade(s) Grau de 

Formalidade 

Observações 

TV 

Futura/SEBRAE 

 

2002 Restritos  

 

Estúdio 

Residência  

Apresentador 

Fabbio Perez 

 

Entrevistado 

-Ugo Marotta, 

empresário 

Participação 

-Profissional 

executiva 

-Mostrar a 

contribuição do 

SEBRAE para 

a orientação de 

profissionais 

que desejam 

tornar-se 

empresários 

 

Formal 

Apresentador 

Profissional 

executiva 

Informal 

Entrevistado 

 

 

Tom normal 

Quadro 5, apresentado com estrutura adaptada de Almeida (2002). 
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                           Fig. 4 Slide do Vídeo 1 - SEBRAE. 

 

4.1.1.1 Descrição 

 Em plano médio, em tons azulados, aparece um painel onde, do lado esquerdo 

da tela, vê-se o desenho de parte de uma grande esfera e, do lado direito, está grafado o 

nome do programa: Conexão SEBRAE.  À frente do painel, está o apresentador, 

aparentando 65 anos, magro, rosto sem traços marcantes além das rugas da idade e uma 

calva incipiente. Veste terno escuro e gravata vermelha, usa óculos. Na tela, surge o 

nome Fabbio Perez – Conexão SEBRAE – PEGN (Pequenas Empresas Grandes 

Negócios). Ele fala com ótima voz, grave, levemente metálica, sem nenhuma afetação 

nem sotaque marcante, movendo levemente a cabeça e alterando um pouco o tom. Ele 

narra todo vídeo e, quando não aparece sua imagem, sua voz está em off,  com as 

informações do programa “Prosseguir”, do SEBRAE. 

 O apresentador inicia sua fala: 

As relações trabalhistas têm mudado bastante nos últimos anos por 

causa das transformações na economia. A privatização de estatais 

e a reestruturação das empresas fazem com que milhares de 

profissionais qualificados deixem o emprego, seja  por 

aposentadoria ou por um programa de demissão voluntária. Isso 

representa um problema  para eles e também para as empresas - é 

preciso preparar esses profissionais para que eles se tornem 

empreendedores e possam iniciar um negócio próprio. Foi 

pensando nisso que o SEBRAE do Rio de Janeiro criou o programa 

‘Prosseguir’.  
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 Na sequência, é mostrado o principal entrevistado: Ugo Marotta.  

Ugo Marotta é um desses desempregados. Ele trabalhou 18 anos 

como engenheiro na Eletromar, empresa responsável pelas usinas 

nucleares Angra I e II.  Ugo optou por um programa de demissão  

voluntária e resolveu então montar uma produtora independente no 

apartamento dele. O curso„Prosseguir‟ foi importante  para o 

início da empresa. 

  Em primeiríssimo plano e  panorâmica, a câmera enfoca de lado um homem de 

meia-idade; e, ao se afastar num plano mais amplo, mostra que ele está tocando num 

teclado, à primeira vista semelhante a um piano.  A câmera se move das mãos para o 

rosto que é visto em close de lado.  Ugo Marotta é um homem forte, aparenta cerca de 

50 anos, cabelos grisalhos penteados, grande bigode, usa óculos. Ele veste, 

confortavelmente, camisa azul quadriculada e calça escura.   

 Em plano médio, a câmera ao se afastar mostra que ele está tocando um tipo de 

sintetizador eletrônico, acoplado a um computador, localizado na mesa encostada no 

ângulo das paredes. Na parede lateral esquerda, há duas janelas gradeadas, uma das 

quais está aberta, e a vidraça faz um efeito espelhado que reflete imagens que estão 

atrás. No início, é a imagem de Ugo, mas a câmera, ao mudar de posição, passa a refletir 

o interior da residência que não deveria fazer parte do cenário (quadros, mesa, luminária 

pendente, pessoas sentadas e o próprio profissional do vídeo). Ugo, possivelmente 

alertado, tira a mão esquerda do teclado e move a janela desfazendo o efeito. Percebe-

se que ele está em sua residência. 

 Em plano médio e panorâmico, a câmera acompanha Ugo caminhando por um 

corredor, vindo de outro local da casa, passando por uma grande estante de madeira 

clara, à sua direita, com TV e enfeites e, adiante, um grande armário que compõe a 

estante. Ele abre a porta e aparecem diversos equipamentos e aparelhagens que ele deve 

utilizar em seu trabalho atual (gravadores etc.). 

 Em primeiríssimo plano e panorâmico, a câmera mostra as mãos de Ugo ligando 

alguns aparelhos (um gravador de rolo), colocando-os para funcionar.  Em off, o 

narrador interfere e aparece o início da fala de Ugo:  

                     ...Curso Prosseguir...; esse curso me ajudou a... 
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 Em primeiro plano e zoom, a câmera mostra Ugo colocando um CD na gaveta do 

computador e, mais atrás, uma prateleira com retratos, possivelmente dos filhos e a 

pintura de uma marinha. A câmera se afasta permitindo maior visualização do local. 

 Em seguida, em primeiro plano, Ugo está sentado numa poltrona colocada à 

frente de uma janela. A seu lado, há vasos com plantas ornamentais. Ugo está sendo 

visto frontalmente, mas não olha para a câmera mas para o lado onde deve estar o 

repórter. Quando fala, ele gesticula um pouco e move a cabeça,  os olhos e as 

sobrancelhas, de acordo com a ênfase que quer dar às palavras: 

Esse curso ajudou a redimensionar o que que eu queria fazer, 

ajudou a estabelecer os objetivos que eu quero alcançar, as 

ferramentas que eu preciso para alcançar esses objetivos e o 

mercado de uma maneira geral: concorrência,os preços de 

mercado, como é que tá se seguindo, as épocas do ano, você sabe 

que tem épocas do ano em que há mais serviço, há épocas que tem 

menos serviço. Então esse curso „Prosseguir‟ foi muito bom nesse 

aspecto que me recolocou neste mundo aberto que nós vivemos. 

  Ainda em plano médio, agora é mostrada uma mulher, cuja identificação não é 

mencionada – não se sabe seu nome ou a função que exerce. Ela está sentada atrás de 

uma mesa diante de um grande painel -- na metade superior, vê-se o desenho de uma 

bússola e, na parte inferior, um dístico escrito com letras brancas sobre fundo azul-

marinho (ilegível). De cada lado do painel, há duas bandeiras, uma do Brasil e outra do 

Rio de Janeiro (parcial).  Ela aparenta uns 35 anos, tem cabelos castanhos longos, está 

maquiada, veste roupa escura com estampa discreta branca, sem mangas; usa colar 

simples, brincos e relógio. Fala com voz clara, sempre olhando para a esquerda (onde 

está o repórter), ou para o chão, mantendo um ar sério, sem sorrir nem expressar 

emoção. Parece estar pouco à vontade, já que gesticula pouco e mantém, todo tempo, 

apenas o seu braço esquerdo apoiado na mesa e as mãos juntas, com os dedos cruzados. 

O investimento que a empresa faz para recolocar um antigo 

funcionário traz resultados compensadores. É um grande ganho, 

que tanto a empresa tem, quanto o empresário e a própria 

sociedade, uma vez que ele, sendo um funcionário, eu acho que a 

experiência dele não só como funcionário, mas ele tem muita 

contribuição pra dar ainda pra sociedade e ele é um gerador em 

potencial de geração de emprego e renda, com certeza. 

 Em plano médio, reaparece o apresentador, Fabbio Perez, na mesma posição 

inicial para encerrar o vídeo e o programa: 
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O programa Prosseguir só funciona por enquanto no Rio de 

Janeiro, mas existem outros programas do SEBRAE que ajudam a 

capacitar profissionais que deixam de ser empregados e partem 

para um negócio próprio. Procure o Balcão do SEBRAE mais 

próximo e conheça esses programas. 

 É encerrada a apresentação do vídeo. 

 

4.1.1.2 Representação sociocultural   

A reportagem apresenta uma das atividades propostas pelo SEBRAE, cursos 

oferecidos pelo programa Prosseguir. Trata-se de empresa brasileira de capital misto, 

cujo objetivo é auxiliar no desenvolvimento de micro e pequenas empresas, 

incentivando o empreendedorismo no Brasil. Em 1990,  

desvinculou-se da administração pública e transformou-se em uma 

instituição privada, sem fins lucrativos e de utilidade pública, 

mantida por repasses das maiores empresas do país, proporcionais 

ao valor de suas folhas de pagamento. De lá para cá, o SEBRAE 

ampliou sua estrutura de atendimento para todos os Estados do país, 

capacitou inúmeras pessoas e ajudou na criação e desenvolvimento 

de milhares de micro e pequenos negócios por todo o país. (Site do 

SEBRAE).   

 

Conforme explicado em seu site, desde meados do século passado, percebeu-se a 

necessidade de se criarem mecanismos que pudessem orientar a população quanto a 

possíveis direcionamentos que poderiam e deveriam ser tomados por diferentes 

segmentos da sociedade. O SEBRAE tem como missão e função orientar as micro e as 

pequenas empresas, desde as primeiras etapas do planejamento inicial para sua 

formação, sua implementação, até possíveis estratégias para fomentar seu 

desenvolvimento.  

 

Trata-se de iniciativa que tem alguma relevância, principalmente em 

determinados momentos e conjunturas sociopolíticas, agora regidos pelos princípios da 

globalização e do neoliberalismo , nos quais ações criativas e individuais são desejadas, 

estimuladas e até mesmo impostas. Não se está dizendo aqui que sejam soluções 

simples, pois sabe-se que  

 
a globalização atinge inúmeras questões sociais, sobretudo aquelas 

que se referem ao trabalhador e ao trabalho, e mais, que a raiz dos 

principais problemas sociais vivenciados pelos mesmos tem sua 
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origem no modo de produção capitalista que, apesar das crises e das 

retroalimentações sofridas, mantém inalterada a sua base 

exploratória. Porém, é possível pensar que há formas de intervenção 

político-social, cultural e econômica neste processo (LIMA, 2004). 

No caso em pauta, é apresentada uma situação que foi comum em um 

determinado momento político brasileiro, quando houve a privatização de grandes 

estatais, iniciativa ancorada no Plano Nacional de Desestatização e consequente 

incentivo à demissão de seus profissionais pelo Programa de Demissão Voluntária. 

Sabe-se que tal medida se guiou pelos princípios neoliberais que preconizam sejam 

tomadas uma série de providências com o objetivo de liberar parte do capital estatal 

para a iniciativa privada. Lamentavelmente, talvez, por uma questão de falha no 

gerenciamento desse dinheiro, os problemas que seriam resolvidos e sanados com o 

aporte desse capital não foram resolvidos, porque não foram contemplados.  

O Brasil vem passando pelo processo de privatização há várias décadas, sendo 

considerado seu momento mais forte o corrido durante o governo FHC. É desse período 

que participa Ugo Marotta que, após 18 anos como engenheiro da estatal Eletromar, 

„opta‟ por se tornar empreendedor, assumindo eventuais riscos e consequências, além 

das perdas de garantias trabalhistas.  

 

Ressalte-se que, em se tratando de um profissional liberal, com formação 

universitária de Engenheiro, antes se lançar em qualquer atividade alternativa, arriscada 

ou não, busca se informar a respeito de como proceder, a fim de minimizar seus riscos e 

minimamente garantir algum sucesso.  

 

A reportagem apresenta, quase ao final, e por brevíssimos momentos, uma 

mulher, provavelmente em função executiva. Não se pode recuperar seu locus exato de 

atuação devido a pouca informação contida no excerto apresentado; no entanto, é 

possível inferir, a partir de algumas evidências, que ela fala por uma grande empresa, 

haja vista todos os indícios simbólicos existentes, conforme a descrição inicial desse 

vídeo.  

   

Vê-se uma mulher jovem empoderada, exercendo função de destaque, 

representando um estrato mais comumente ocupado por homens. O que chama a 

atenção em relação a ela é que, apesar do que representa naquele momento, parece 
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intimidada diante das câmeras, demonstrado pelo seu olhar que não se dirige ao 

telespectador, via câmera, chegando mesmo a olhar para baixo, o que denota timidez ou, 

difícil de supor, insegurança, que seria incompatível com seu status de chefe naquele 

contexto.  

 

Ter uma mulher nessa função denota uma instituição afinada com o esforço das 

empresas que se orientam pelos Princípios de Empoderamento das Mulheres – 

Igualdade significa Negócios, propostos pelo Fundo das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento das Mulheres (UNIFEM, s.d.) e o Pacto Global das Nações (UNCG), 

que buscam “assegurar a inclusão dos talentos, habilidades, experiências e energia das 

mulheres”, no sentido de “adequar políticas e práticas existentes -- ou estabelecer outras 

novas ou necessárias -- para realizar o empoderamento das mulheres”.  

 

Não obstante essa aparente contradição pontual mostrada no vídeo em análise, 

pode-se perceber uma ocupação feminina de espaço até então essencialmente 

masculino, e só em época mais recente permitido às mulheres – o mundo empresarial e 

executivo, já sendo bem evidente a presença e o gradativo aumento de mulheres em 

cargos de liderança, como se pode observar na Fig. 5:    

 

A EVOLUÇÃO FEMININA 

Ainda que lentamente, as brasileiras avançam nas empresas. Veja o percentual de participação de mulheres nos 

cargos mais altos 

 
*Não disponível; fonte_Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil - Ethos / Ibope 

Opinião 

                                            Fig. 5 - Extraída da revista Época Negócio 
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4.1.2  Vídeo 2 - Restauro na Paraíba: Oficina-Escola 

Origem/Título 

do Vídeo 

Exa-

me 

CEL-

PE-

Bras 

Espaço(s) Número e 

Natureza dos 

Participantes 

Finalidade(s) Grau de 

Formalidade 

Observações 

Restauro na 

Paraíba 

2003 Público - 

João Pessoa 

(PB)  

 

Apresentado- 

res 

Du Moscovis 

Camila 

Pitanga 

 

Entrevistada 

Naya Caju 

(Diretora da 

Oficina-

Escola) 

-Mostrar a 

contribuição da 

Oficina-Escola 

de João Pessoa 

(PB) para o 

restauro e 

conservação do 

patrimônio 

histórico local 

e para a 

formação e 

capacitação 

dos jovens. 

 

Informal 

 

Apresentadore

s 

 

Entrevistada 

 

Quadro 6, apresentado com estrutura adaptada de Almeida (2002). 

 

Fig. 6 - Slide do Vídeo 2 - Restauro na Paraíba 

4.1.2.1 Descrição 

O programa é apresentado por Eduardo (Du) Moscovis e Camila Pitanga. Eles 

estão numa sala, sentados, lado a lado, num confortável sofá de cor bege com discretos 

desenhos. Por trás, observa-se uma estante com três pratos decorativos e alguns livros. 

Na frente, plantas floridas (a mesa não é vista). Eles estão de pernas cruzadas, olhando 

direto para a câmera; são dois jovens sorridentes, que, com falas animadas, avalizam 

para o espectador que o assunto é interessante. Como são atores, eles movimentam as 
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cabeças, os braços, sorriem e movem os olhos; estão trajados discretamente, ele de 

camiseta azul-escuro sem gola e calça clara, ela com cabelos compridos soltos, com um 

vestido decotado sem mangas, de cor bege com discretos estampados.   

A câmera, em plano médio, observa os atores e focaliza Du, observado por 

Camila, que, com um sorriso simpático, toma a palavra dizendo: Agora vamos conhecer 

um outro trabalho muito bacana. Ainda em primeiro plano, a câmera muda de lado e 

inverte as posições, Du fica atrás de Camila que continua a fala: Éhh, muitos jovens 

paraibanos saíram das ruas de João Pessoa e aprenderam a cuidar melhor de sua 

cidade. Du Moscovis  retoma o primeiro plano e complementa: É o trabalho da Oficina 

Escola de João Pessoa, capital da Paraíba. 

Camila e Du terminam a introdução com uma entonação de apreço, sorrisos e 

movimentos dos braços de forma acolhedora: Paraíba...! Nesse momento ouvem-se os 

acordes de violas nordestinas tocando o que parece uma versão de Eu fui no Itororó..., 

que vai aos poucos diminuindo até desaparecer. 

Ocupando toda a tela, surge o mapa do Brasil, em cor verde e os Estados do 

Nordeste em azul. O restante da América do Sul tem cor laranja. No mapa só há 

delimitações nos Estados nordestinos. A câmera faz um zoom e se aproxima da parte 

nordeste, onde um Estado se destaca com um colorido amarelo. Na tela, sobre a região, 

aparece escrito: Paraíba e João Pessoa.  

A câmera inicia uma tomada panorâmica de quase 180
0
 sobre uma praça, 

começando pelas casas à esquerda até o lado oposto, onde estão casas restauradas. Na 

praça bem arborizada, há um pequeno jardim que separa as construções. Naquele 

momento, ouve-se um som de batuque que, aos poucos, vai diminuindo até sumir, 

enquanto uma voz feminina inicia uma narração em off: Desde 91 que a gente vem 

trabalhando na Oficina Escola... 

A câmera, em plano geral, faz uma panorâmica, iniciando pela parte mais 

distante de uma construção ao fundo, na qual se podem ver janelas fechadas e, mais à 

frente, uma mureta com grandes vasos equidistantes. Em continuação do movimento da 

câmera, surge, em primeiríssimo plano, um vaso branco igual aos outros, bem 

elaborado, e chega-se a um belo casarão, que parece ter sido parcialmente reformado, 
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apresentando uma imponente entrada principal, ladeado por duas grandes janelas 

trabalhadas.  

 ...e o que eu percebo é que aa na medida em que há 

transformação do prédio, ... 

Agora, em grande plano geral, a câmera está diante de enorme adro que tem ao 

fundo uma antiga igreja barroca, com  cinco portas em arco no térreo e, no segundo 

andar, uma torre lateral no lado esquerdo. O adro, embora largo, está limitado por dois 

muros  atrás dos quais, à esquerda, há uma grande palmeira centenária e, à direita, 

grandes e frondosas árvores.  A câmera mostra o frontão de uma igreja (Igreja de São 

Francisco). , 

...ee na medida em que ele vai sendo restaurado e vai sendo 

revitalizado, ne, vai também acontecendo paralelamente a  

transformação do aluno,... 

Nesse momento, a câmera focaliza em primeiro plano a narradora que falava em 

off,  Naya Caju - Diretora  da Oficina-Escola. Ela está ao ar livre, sentada em algum 

ponto da construção, talvez na escadaria da Igreja. É uma mulher de uns 45 anos, 

bonita, simpática, de cabelos pretos curtos, olhos claros, que fala bem e de forma clara, 

com leve sotaque regional, explicando qual a função da Oficina-Escola. Está à vontade, 

trajada com uma blusa sem mangas de cor rosa e calça jeans; usa um discreto colar 

artesanal.  

Nesse ponto, em plano geral, a câmera mostra uma “sala de aula” com bancadas 

compridas, com tampo branco e grande bancos sem encosto. A sala comporta cerca de 

cinco mesas, cada uma ocupada por dois alunos-operários, que usam um macacão 

laranja, com uma logomarca e “Oficina-Escola”; alguns estão com capacete. Sobre a 

bancada, há réguas, esquadros, compasso; os alunos seguem atentamente o que deve 

estar sendo orientado pelo professor, de jaleco branco, que está diante de um quadro-

negro colocado, improvisadamente, entre duas janelas. As paredes estão descascadas. 

Logo, a aula é ministrada dentro da obra em restauração. Os alunos são mostrados em 

duas tomadas de primeiro plano e em uma das mesas pode-se ver uma aluna, também de 

macacão.  
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                               ... ele se sente um indivíduo, um cidadão. Por vezes, o nosso 

jovem eles precisam passar inclusive por uma experiência de 

educação doméstica, ne,...         

Um plano geral mostra algumas cenas do interior da obra no local onde fora 

improvisado um refeitório e um espaço de convivência em que operários em pé ou 

sentados estão comendo ou conversando. Com o movimento da  câmera, pode-se ver o 

interior da obra.   

A câmera volta a focalizar Naya em primeiro plano, que continua falando, ora 

olhando para a câmera, ora para o entorno, com leves movimentos com a cabeça. A sua 

fala é enfática e entusiasmada, típica de quem se apropria de um projeto em que 

acredita.   

...desde a parte de relacionamento com colegas, ne, trabalhar 

a agressividade, ee as vezes a passividade, a consciência do 

prédio está sendo restaurado ne...  

  Nesse ponto, um plano geral mostra a parte externa do prédio de dois andares 

que está sendo restaurado. É uma construção totalmente revestida de azulejos 

portugueses. Na parte frontal e lateral superior, as janelas apresentam uma sacada 

gradeada e, à frente, a sacada é contínua. Planos médio e primeiro plano mostram 

detalhes dos azulejos azuis e brancos e das janelas, cuja parte superior tem um 

acabamento em forma de um arco longo, como nas igrejas. No primeiro andar, esse arco 

possui, na parte alta, uma grade trabalhada,  enquanto, o segundo andar está fechado por 

vidros. Em três tomadas, observam-se operários trabalhando nas janelas. Como é um 

prédio de esquina, as portas não são vistas por esse ângulo.  

                             A Oficina-Escola de João Pessoa trabalha com duas 

vertentes básicas ne: uma é a revitalização do centro 

histórico de João Pessoa e a outra é a formação de jovens da 

cidade nesse processo de restauração.  

Toda a obra está protegida por um tapume de madeira pintado de azul-claro, em 

que está gravada a palavra EXECUÇÃO e a logomarca da empresa OFICINA-ESCOLA 

de João Pessoa. A câmera faz um zoom na placa de autorização que contém algumas 

inscrições, como por exemplo, “Revitalização do Centro Histórico de João Pessoa”, 

“Casarão dos azulejos”, “Oficina-Escola”, e outros dizeres. 
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O jovem da Cidade de João Pessoa, restaurando o seu 

patrimônio, ele adquire uma formação, um conhecimento, 

ganha uma consciência, ee  vamos dizer assim da sua 

história, ele recupera sua identidade, ele passa a ter mais 

consciência ne da do seu Patrimônio, do Patrimônio da sua 

cidade .  

 Naya Caju conclui a sua participação dizendo:   

Então na medida em que ele, com as próprias mãos, ele sua 

ne para restaurar aquele espaço,  então ele passa a valorizar 

mais,e automaticamente a condenar ou a não aceitar a 

depredação, a destruição, também pra manter o prédio 

restaurado. Então há uma perspectiva, uma possibilidade de 

trabalho, mas para que essa possibilidade de trabalho 

aconteça pra esse jovens né preciso que haja também uma 

maior consciência da sociedade.    

O vídeo  volta para  centro histórico mostrado inicialmente, só que agora faz 

uma panorâmica focalizando o alto dos prédios restaurados, pintados de várias cores em 

tons pastéis; os seus frontões e ornamentos fazem um belo contraste com o céu azul. É 

interessante notar que os frontões que lembram os das casas holandesas, possivelmente, 

sejam uma herança deixada por Maurício de Nassau. 

  

4.1.2.2 Representação sociocultural  

            João Pessoa representa, nesse conjunto de vídeos selecionados, juntamente com 

Salvador, um exemplo de cidades históricas nordestinas que participaram dos primeiros 

tempos da História do Brasil, com marcas bem evidentes da presença da Igreja nesse 

período histórico, principalmente, João Pessoa, em que as ordens religiosas (jesuítas, 

franciscanos, beneditinos e carmelitas) dispunham de muitas propriedades, engenhos e 

escravos, conforme informações contidas no Portal da Cidade de João Pessoa (um jornal 

eletrônico), em sua Breve história da cidade. Era tamanho o poder da Igreja católica 

que, “a partir do século XVIII, as famílias mais abastadas e os representantes da classe 

dominante aprenderiam que o fato de se ter um padre na família era fator muito 

importante nas disputas pelo poder”. (Portal Da Cidade De João Pessoa, s.d.) 

Existe um número considerável de igrejas construídas naquele período. Ao dar a 

entrevista para este vídeo, Naya Caju está sentada diante de uma dessas igrejas, 
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exatamente daquela que é parte de um dos grandes marcos arquitetônicos religiosos 

paraibanos, o Centro Cultural São Francisco (CCSF), “um conjunto que compreende o 

Convento e a Igreja de Santo Antônio, com a fonte e o relógio de sol; a Capela de São 

Francisco construída na lateral; cruzeiro frontal em pedra calcária e adro com passagens 

da Via Sacra adornado com azulejos portugueses do século XVIII”. O conjunto é 

tombado pelo IPHAN como relíquia da arquitetura barroca no Brasil. 

 De acordo com as informações contidas no site da Cidade de João Pessoa, no 

início do século passado, em uma reforma feita na Igreja de Santo Antônio, foram 

pintadas de azul as cenas dos milagres de Santo Antônio, com o objetivo de realçar o 

medalhão central com a imagem de São Francisco. No final dos anos 80, o IPHAN 

restaurou a igreja e corrigiu o equívoco cometido. Porém, como “a igreja é uma 

propriedade da Ordem Franciscana, efetivamente as pessoas continuaram a se referir à 

Igreja como a de São Francisco”.  

Ressalte-se que a fundação da cidade teve um “cunho administrativo-militar para 

apoio ao polo econômico gerado pela riqueza da cana-de-açúcar na Capitania de 

Pernambuco e garantia das terras do norte”, chamada inicialmente de Cidade Real de 

Nossa Senhora das Neves (1585). Depois de ter tido vários nomes, em 1930, passa a 

João Pessoa, em homenagem ao então Presidente do Estado da Paraíba, João Pessoa 

Albuquerque. 

Anteriormente ao ciclo da cana-de-açúcar, sob domínio dos holandeses, houve a 

exploração do pau-brasil, constituindo o primeiro ciclo econômico brasileiro e, na 

Paraíba, exatamente por causa do tipo de clima e composição do solo, era produzido o 

melhor e mais valorizado pau-brasil do País. Para a produção do açúcar, registra-se 

significativa contribuição holandesa, seja por introduzir melhoramentos em todo o ciclo 

da produção açucareira através de financiamento para as safras com resgate após a 

colheita, seja pela obra de revestimento das moendas de madeira com lâminas de metal 

para diminuir as quebras e aumentar a produtividade. Naquele período, os engenhos da 

Capitania da Paraíba exportavam, anualmente, mais de 150.000 arrobas de açúcar, o que 

tornou, segundo Celso Furtado, o Nordeste brasileiro, durante o domínio holandês, a 

região mais rica do mundo, pois seu produto interno bruto era cinco vezes maior do que 

a Inglaterra. Estranha e paradoxalmente, um lugar tão bem-sucedido, o nome Paraíba, 

de origem tupi, par'a'iwa, significa “rio de águas ruins”.   
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Ainda no século XVI, sob a influência de Maurício de Nassau, e adiantando-se 

no tempo, já apresentavam uma consciência ecológica pela preocupação com a 

sustentabilidade e o controle da monocultura da cana-de-açúcar. Para atingir seus 

objetivos preservacionistas, adotaram várias medidas, tais como o equilíbrio da 

produção de alimentos,  

obrigando os proprietários de engenhos a plantar covas de 

mandioca em quantidade proporcional ao número de escravos ou 

empregados existentes. Além disso, passaram a proibir a derrubada 

de cajueiros e iniciaram o controle da derrubada excessiva do pau-

brasil, instruindo para o corte de árvores somente acima de 4 anos. 

 A partir desse brevíssimo panorama histórico da Paraíba e da Cidade de João 

Pessoa, pode-se compreender melhor o empenho e o entusiasmo da Arquiteta  Naya  Caju 

na realização do projeto de restauro do centro histórico, até mesmo  como uma forma de 

não deixar que se percam registros concretos de um período, em que pesem determinados 

problemas sociais que ocorriam, de grande sucesso econômico do lugar. Além de seu 

interesse pela preservação arquitetônica local, em grande parte motivada por sua 

formação acadêmica de arquiteta, Naya Caju a associa esse cenário a outras questões 

sociais de resgate de uma população marginal e marginalizada, via conhecimento e 

consciência da sua História. Para ela, o estudo é fundamental, “pois, apenas através da 

compreensão de sua evolução urbana e arquitetônica, as cidades podem melhor 

organizar-se e desenvolver-se”. Subjaz a essa atitude a crença na importância de 

sabermos quem somos, de onde viemos e por que somos como somos, para assim nos 

podermos posicionar de forma mais adequada e pertinente diante das diversas situações 

que se apresentam.  

Quanto ao programa coordenado pela Arquiteta, conforme informado no site, é 

baseado em ações pedagógicas fundamentadas no método “aprender a fazer, fazendo”, 

por meio da formação prático/teórica e da realização de obras de restauração do 

patrimônio histórico e logradouros públicos (OFICINA-ESCOLA DE JOÃO PESSOA, 

s.d.): 

A Oficina-Escola, criada em 1991, é uma Associação Civil de 

Direito Privado, sem fins lucrativos, com objetivos culturais e 

educacionais. Uma entidade de utilidade pública que tem por 

finalidade formar e capacitar jovens desempregados, em situação de 

risco social, em trabalhos relacionados à reabilitação de contornos 

urbanos e do patrimônio cultural. Através de ações pedagógicas 
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baseadas na formação prática e teórica, os jovens são capacitados a 

trabalhar em obras de restauração do patrimônio histórico e 

logradouros públicos. O objetivo é a inserção no mercado de 

trabalho.  

O programa formativo contém eixos e é baseado em experiência desenvolvida na 

Espanha, nas Escuelas Taller. Por essa iniciativa, obtêm-se oportunidades de 

capacitação social dos jovens e de conscientização em relação à preservação e 

conservação do valioso patrimônio cultural local, evidenciando-se o objetivo de 

conscientização, segundo Giacomini e Povoas (2011), de que “todas as cidades são 

materialmente compostas por diversos extratos de tempo, expressos em seus edifícios e 

espaços públicos.” 
7
 

Naya é enfática ao apontar a importância do Projeto, tanto do ponto de vista da 

recuperação do patrimônio histórico, como do ponto de vista social, já que retira jovens 

das ruas e dá oportunidade de receber conhecimentos técnicos para terem uma 

profissão, criando oportunidades de ressocialização, conscientização cidadã e 

consequente elevação da sua autoestima. Além disso, é um local de muitas Histórias e 

de muitas lembranças, que merecem ser preservadas e, muitas delas, cultuadas.  

É interessante notar que, se o “Projeto Oficina-Escola” não é criação de Naya 

(diretora): ela tem por ele um grande apreço, quase uma apropriação, que se nota pelo 

entusiasmo do seu discurso. Naya é a representação de uma presença feminina 

plenamente realizada e satisfeita com o trabalho que está desenvolvendo.  

Todas as cidades são materialmente compostas por diversos 

extratos de tempo, expressos em seus edifícios e espaços públicos. 

Ambos passaram por contínuas substituições e remodelações, em 

um processo lento, cíclico e acumulativo, e chegaram até a 

atualidade para, com as construções contemporâneas, viabilizarem a 

vivência urbana. (GIACOMINI e POVOAS, 2011). 

Dessa forma, pode-se perceber sua lucidez na percepção da importância de 

preservar a Cidade, seu empenho e competência profissional ao entrelaçar uma questão 

que é aparentemente só relativa à Arquitetura, sua área de especialidade, com uma outra 

questão social muito séria e abrangente: o resgate de pessoas.  

 

                                                 
7 Extraído de: Câmara Municipal de João Pessoa - 13 de setembro de 2011  
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4.1.3 Vídeo 3 - Catas Altas da Noruega  

Origem/Título 

do Vídeo 

Exa-

me 

CEL-

PE-

Bras 

Espaço(s) Número e 

Natureza dos 

Participantes 

Finalidade(s) Grau de 

Formalida

de 

Observações 

Catas Altas da 

Noruega 

2003 Público - 

Catas Altas da 

Noruega (MG) 

Itaverava (MG) 

 

Restrito –  

-casa de D. 

Conceição; 

-galpão para 

produção de 

derivados de 

cana-de-açúcar 

Repórter 

 

 

Entrevistados 

-D.Conceição 

Silva 

(habitante 

local) 

-Artesão 1 

(galpão) 

-Artesão 2 

(galpão) 

-Mostrar as 

impressões de 

uma habitante 

típica de 

pequena 

localidade de 

Minas Gerais, 

que viveu 

algum tempo 

em São Paulo; 

-Mostrar 

aspectos do 

entorno 

Formal 

(repórter) 

 

Informal, 

familiar 

(entrevista

dos) 

Tom cordial – por 

parte do repórter 

 

Tom reservado – 

por parte dos 

entrevistados 

Quadro 7, apresentado com estrutura adaptada de Almeida (2002). 

 

 

Fig. 7 – Slide do Vídeo 3 - Catas Altas da Noruega 

4.1.3.1 Descrição 

O vídeo se inicia com a vista parcial de uma pequena e simples cidade de 

interior, que, como um cartão postal, apresenta uma pequena montanha coberta por 

vegetação. A tomada é feita exatamente do ponto em que uma rua se bifurca em aclive 

acentuado. Somente depois da apresentação imagética da cidade, acompanhada de 

música popular regional e antiga, executada em sanfona caipira, ambos como forma de 

contextualização e preparação para o que será apresentado, uma narradora, em off, 

identifica a cidade: Catas Altas da Noruega, em Minas Gerais. É uma forma de 
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despertar a curiosidade do telespectador.  À medida que vai descrevendo a cidade, 

pausas são produzidas ao final de cada oração ou período, possibilitando que seja 

mostrado o que é descrito e que seu conteúdo seja assimilado.  

Como atividade econômica, mostra-se o artesanato em pedra sabão, 

apresentando uma vista geral externa e interna da “fábrica”, onde são produzidos 

diversos objetos e esculturas, famosos desde o século XVIII - é uma das características 

do artesanato mineiro. Exibe-se a pedra sabão em estado bruto, para em seguida mostrar 

como é trabalhada nas suas diferentes etapas de dois processos. O primeiro deles é 

manual, por meio do trabalho de um artesão esculpindo com cinzel e martelo uma peça, 

que parece ser a mesma que é mostrada já acabada e, com certeza, comporá um par com 

o outro “leão barroco mineiro” exposto. O segundo processo, mecânico, é usado por 

outro artesão trabalhando no torno. 

Nova tomada é feita mostrando outra vista da cidade, suas ruas e casario; um 

muro de arrimo antigo (1822) que separa duas ruas em níveis diferentes. Há também um 

oratório do final do século XIX, no final da rua. As ruas são calçadas com pedras 

assimétricas, do tipo pé-de-moleque; é ressaltada a baixa densidade demográfica da 

cidade, somente 3.500 habitantes. 

As casas são antigas, com janelas quadriculadas de guilhotina e portas fechadas, 

quase não há pessoas nas ruas, o que faz parecer que estão todos fazendo a sesta, porque 

é de dia. Literalmente um lugar de descanso e calma, conforme dito, algo típico de 

cidades pequenas. É preciso deixar claro que esta é uma realidade de alguns lugares do 

Brasil, não sendo comum se encontrar em outros países - onde cidades pequenas não 

são tão pacatas, calmas e escassamente povoadas, como afirmado no vídeo. 

A seguir, é apresentada outra cidade, que de imediato não se percebe ser outra 

localidade, pois não há alteração da música de fundo e do cenário – Minas Gerais. 

Depois de mostrar a cidade, apresentar um dos seus habitantes, D. Conceição Silva, é 

informado que se está falando a respeito de outra cidade, Itaverava. 

Observa-se que D. Conceição Silva, ocupação dona de casa, é uma senhora de 

73 anos. Em algum momento de sua vida ela se desterritorializa (HAESBAERT, 2007), 

migra para São Paulo, local buscado por tantos brasileiros de outras regiões. Após 
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cumprir sua missão, durante 19 anos, de criar os filhos (que provavelmente ficaram em 

SP), ela se des-re-territorializa, voltando para sua cidade, suas raízes, sua terra – seu 

horizonte de expectativa e de realização de um projeto de vida. Enquanto a narradora 

vai contando, a câmera dá um close nas mãos ágeis dessa senhora, marcadas pelo 

serviço duro que fez durante sua vida. Pode-se ver, então, um anel de ouro 

relativamente grande no seu dedo anelar, contrastando com todo o resto. Percebe-se 

uma ligação forte com a terra e com o espaço. 

D. Conceição se apresenta arrumada, cabelo penteado coberto com touca branca 

tecida de crochê ou tricô, um traje esportivo azul real moderno, uma blusa branca de 

gola bordada e arrematada com renda ou um bico de crochê. Além do anel, 

anteriormente mencionado, ela usa óculos e pequenos brincos dourados; está sentada em 

uma cadeira, fazendo, calma e concentradamente, seu crochê, tecendo parte do que será, 

talvez, uma almofada, um centro de mesa, um pano de bandeja, comum e coerente com 

a tradição mineira. 

A cadeira da madeira é colocada na parte externa traseira e descoberta da casa, 

uma extensão da “cozinha”. Na parte coberta, por trás dela, pode-se ver um fogão à 

lenha, panelas e uma mesa com toalha branca xadrez de azul, encostada na parede. No 

pátio traseiro (no interior de Minas, esse espaço se chama terreiro, em Belo Horizonte, 

cidade homogeneizada e descaracterizada culturalmente – se pensada nos moldes das 

cidades do interior do Estado – diz-se quintal, como no Rio)
8
. Há galinhas, pintinhos e 

patos que olham para a direita, onde está D.Conceição, com uma caneca de alumínio 

jogando milho para eles, após chamá-los com uma onomatopeia, tentando imitar o 

barulho das aves – prrr- pi-pi-pi . 

Durante a filmagem de D. Conceição, ela se apresenta sentada (dentro de casa) 

ou de corpo inteiro (no quintal, alimentando as aves com milho), percebendo-se 

movimentos específicos da câmera. Um close mostra seu rosto e o detalhe das mãos 

tecendo. 

                                                 
8
 A autora da tese costuma dizer que tem familiaridade com a verdadeira Minas Gerais e suas antigas 

tradições, pela literatura – considera-se uma capiau/caipira da capital - Belo Horizonte é formada pela 

(re)união de pessoas vindas de todos os lados do Estado.   Podem-se perceber os diferentes sotaques dos 

diversos recantos mineiros, desde as vogais pré-tônicas abertas no norte do Estado, até o r retroflexo, 

muito marcado do sul mineiro; sem falar, na economia nas marcas de plural nos sintagmas nominais ou 

de um plural inusitado – quis minin danadu! 
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Após concluir a narrativa em que se diz do seu retorno, D. Conceição explica: 

Posso i lá a passeio, né, mais eu quero ficar mais é aqui. Responde, também, à pergunta 

sobre a razão da sua preferência por Itaverava: Ah, porque, sabe, adoro a terra, gosto 

daqui, né.  

Há um corte e volta para a Cidade de Itaverava, dando um plano geral da parte 

mais importante da cidade, a Igreja Matriz numa colina e o casario antigo de um lado e 

outro da praça. Em primeiro plano, mostra-se um cavalo selado, amarrado na porta de 

uma casa. Em outra tomada, mostra-se um casebre, mato baixo, cerca de arame farpado 

e uma cabra. Na tomada seguinte, é vista, em uma rua, uma charrete puxada por um 

cavalo, conduzida por um senhor, transportando dois latões de leite.  

Enquanto a câmera mostra o casario de uma rua, em off a repórter informa que  

Itaverava é a terra do pai de Marília, a musa dos Inconfidentes, imortalizada na obra de 

Tomás Antônio Gonzaga
 9

 . A câmera enfoca, além do casario, o céu azul, o recorte das 

montanhas ao fundo. As filmagens devem ter sido feitas na parte da manhã, pela 

luminosidade do ambiente e a posição das sombras, com um plano aproximado da parte 

superior da Matriz; em seguida, uma vista mais geral. A igreja foge ao estilo barroco 

colonial, apresenta características um pouco mais modernas. 

São mostrados aspectos do casario, detendo-se num sobrado quase em ruínas; 

em seguida, já em seu interior, é focalizado o belíssimo teto da casa com uma pintura de 

Mestre Athayde,
10

 suas paredes contendo três dos quatro medalhões pintados pelo 

                                                 

9
 Marília de Dirceu é o título da obra poética máxima de Tomás Antônio Gonzaga, integrante do 

Arcadismo. Publicada em Lisboa, em 1792, ano em que Gonzaga partira para o exílio em Moçambique, a 

obra relata seu amor por uma brasileira: Maria Dorotéa Joaquina de Seixas, de quem fora noivo. 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADlia_de_Dirceu; Acesso em: 04 jan. 2012; 

10
 Manuel da Costa Ataíde, mais conhecido como Mestre Ataíde, (Mariana, batizado em 18 de outubro de 

1762 – Mariana, 2 de fevereiro de 1830), foi militar e celebrado pintor e decorador brasileiro. Importante 

artista do Barroco-Rococó mineiros, teve grande influência sobre os pintores da sua região, através de 

numerosos alunos e seguidores. Foi contemporâneo e parceiro de trabalho de Antônio Francisco Lisboa, o 

Aleijadinho. Hoje Mestre Ataíde é considerado um dos maiores nomes e um divisor de águas na história 

da pintura brasileira, e o maior representante da pintura do Brasil colonial.  Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre_Ata%C3%ADde. Acesso em: 20 jan. 2012; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADlia_de_Dirceu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre_Ata%C3%ADde
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mesmo artista, cuja temática é a Parábola do Bom Pastor.
11

 Tudo na casa está se 

deteriorando, em péssimas condições, necessitando de preservação e restauro.  

A seguir, um plano geral de um galpão aberto, cor de tijolo, onde se vê, ao lado, 

um pequeno depósito de caules de cana-de-açúcar. No seu interior, um homem com 

uma escumadeira de haste bem longa remexe um líquido escuro, quente, que está dentro 

de um enorme de tacho de cobre – em off,  dizem:  A rapadura leva tempo para ficar no 

ponto. 
12

  

Em outra tomada, aparece outro local, um artesão trabalha com chapas de cobre 

fazendo peças para uma destilaria.
 13

 Em off, explica-se: Leva tempo pra fazer uma boa 

cachaça... Termina a reportagem com um close nas peças de cobre. 

Pode-se observar também que a reportagem é estruturada em dois momentos de 

extensão diferenciada: o da repórter e o da entrevistada, que opõem claramente a 

diferença entre o discurso escolarizado e o construído nas agruras da existência. 

A repórter demonstra fluência normativa padrão, sedimentada numa respeitável 

informação sócio-histórica.  A entrevistada é sucinta e definitiva: Posso ir lá a passeio, 

né, mais eu quero ficar mais é aqui; em que pese o fato de usar poucas palavras, 

consegue transmitir a segurança com que construiu a sua saga de vida: Ah, porque, 

sabe, eu adoro a terra, gosto daqui, né. Ela emprega termos fáticos (sabe e né), 

coerentes com a sua manifestação social.  

                                                 

11
 No Evangelho cristão, essa parábola (Lucas 15, 4,7) apresenta o pastor que, tendo cem ovelhas, e 

perdendo uma delas, deixa no deserto noventa e nove e caminha em busca da perdida, até que venha a 

achá-la e se alegra com isso; é o símbolo do júbilo no céu por um só pecador que se arrependa, mais do 

que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento.  (Mollo, E. A parábola do bom 

pastor. Disponível em: http://www.ieja.org/portugues/Estudos/Artigos/p_aparaboladobompastor.htm . 

Acesso em: 20 jan. 2012); 

12
 A rapadura é feita a partir do caldo de cana após moagem, fervura, moldagem e secagem. É um 

alimento considerado mais nutritivo que o açúcar refinado, pois enquanto este é quase exclusivamente 

sacarose a rapadura possui diversas outras substâncias nutritivas em sua composição. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rapadura. Acesso em: 20 jan. 2012; 

13
 O processo de produção da cachaça artesanal é custoso e cheio de detalhes. Apesar de feita 

exclusivamente do caldo de cana, sem a adição de produtos químicos, cada cachaça carrega 

características de seu produtor. Cada um tem seu segredo, garantem os produtores. Os detalhes especiais 

estão espalhados por todo o processo, desde a escolha do tipo de cana, passando pela época certa da 

colheita, o tempo de moagem, os ingredientes e o tempo de fermentação, a forma de destilação e os tonéis 

para o envelhecimento, até o engarrafamento. Disponível em: 

http://www.desvendar.com/especiais/cachaca/produ_cach.asp . Acesso em: 20 jan. 2012. 

http://www.ieja.org/portugues/Estudos/Artigos/p_aparaboladobompastor.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rapadura
http://www.desvendar.com/especiais/cachaca/produ_cach.asp
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4.1.3.2 Representação sociocultural 

Catas Altas da Noruega e Itaverava são realmente o retrato de outra época: para 

quem vive em determinados locais do Brasil hoje – o vídeo leva a pensar numa volta no 

tempo ou um relato ficcional de um dos jeitos de ser Brasil.  

Das muitas leituras que toda obra possibilita, uma delas seria interpretar esse 

vídeo como prova documental para uma denúncia contra o descaso e descuido das 

autoridades no zelo da coisa pública - são obras do patrimônio cultural e histórico 

brasileiro, portanto insubstituíveis.  

Por outro lado, ao mostrar as duas cidades resgata-se a memória dos tempos do 

ciclo do ouro, período do Brasil colônia.  As duas cidades foram fundadas há mais de 

300 anos, em plena vigência e apogeu do ciclo do ouro.     

D. Conceição Silva, uma das protagonistas dessa história que está sendo 

construída, representa uma categoria feminina brasileira – a mulher negra, aparência 

simples, provavelmente sem estudo, mãe de 10 filhos, algo menos provável e incrível na 

contemporaneidade. 

Segundo dados do IBGE, no documento Síntese de Indicadores Sociais [SIS], 

em 2009, a taxa de fecundidade total (número médio de filhos que 

uma mulher teria ao final do seu período fértil) foi de 1,94 filho; tal 

valor traduz o resultado de um processo intenso e acelerado de 

declínio da fecundidade ocorrido na sociedade brasileira nas 

últimas décadas.  Essa redução significativa reflete a mudança que 

vem ocorrendo no Brasil em especial com a urbanização e com a 

entrada da mulher no mercado de trabalho. (IBGE, 2010b). 

Curiosamente, e em contraponto com a situação de Dona Conceição, que teve 10 

filhos, o documento citado afirma: 

os níveis mais baixos da taxa de fecundidade se encontram nos 

estados da Região Sudeste, sobretudo no Rio de Janeiro e em Minas 

Gerais com valores um pouco acima de 1,60 filho por mulher. 

(IBGE,2010). 

 

 Observa-se, pois, uma redução drástica do número de filhos na região de Minas 

Gerais. Ressalte-se, ainda, que alguns “condicionantes socioeconômicos como os anos 

de estudo das mulheres e a cor ou raça permitem elaborar um diagnóstico inicial de 
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como essas variáveis demográficas se comportam ante essas dimensões sociais”. Já é de 

conhecimento que, mundialmente, “o aumento na escolaridade feminina guardaria 

estreita relação com reduções nas taxas de fecundidade, de forma a se situarem em 

patamares muito próximos, independentemente da região geográfica de residência”. 

Acresce a isso, o desenvolvimento e implantação do Projeto Estratégia (anteriormente 

Programa)
14

 de Saúde da Família pelo Ministério da Saúde, desde 1991, que busca 

entendimento e atendimento das necessidades reais e potenciais do indivíduo, sempre  

visando a promoção do bem estar desenvolver, dentre outros, um trabalho de 

conscientização relativa ao planejamento familiar, prevendo  

 

a participação de toda a comunidade, em parceria com a 

Equipe de Saúde da Família, na identificação das causas dos 

problemas de saúde, na definição de prioridades, no 

acompanhamento da avaliação de todo trabalho. Isto é 

importante para que as pessoas adquiram consciência de que 

podem tomar a iniciativa, como sujeitos capazes de elaborar 

projetos próprios de desenvolvimento, tanto em nível 

individual como coletivo (BRASIL, 2006).  
 

Além disso, D. Conceição, de acordo com a informação da reportagem, leva a 

crer que representa o contexto de famílias chefiadas por mulheres, algo relativamente 

comum no Brasil. Observem-se os dados oficiais:  

Síntese de Indicadores Sociais 2007, divulgada em 28 de setembro, 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela 

que o número de mulheres chefes de família cresceu 79% entre 

1996 e 2006, passando de 10,3 milhões para 18,5 milhões nesse 

período. As famílias chefiadas por mulheres apresentavam 

diferenças em relação àquelas comandadas por homens. Segundo a 

pesquisa, em 37,5% dos lares chefiados por homens os dois 

cônjuges trabalhavam. Nesses casos, em apenas 27,4% as mulheres 

ganhavam igual ou mais que o marido. Em 96, esse percentual era 

menor: 25,7%. No Distrito Federal, as mulheres ganham igual ou 

mais que os homens em 34,1% dos lares.
15

  

 Por sua história de vida e suas atitudes, pode-se deduzir tratar-se de mulher 

decidida que, em algum momento de sua vida, consegue vislumbrar os poucos recursos 

de sua limitada realidade local e, portanto, toma a estrada, busca horizontes mais amplos 

para si e para seus filhos, mas que, cumprida sua missão, volta às origens, às suas raízes, 

seguramente à última etapa do seu grande e bem sucedido projeto de vida. Ela 

provavelmente guardou na memória sua história da cultura mineira, retendo a 

                                                 

14
 Cada equipe é composta por um(a) médico(a), uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem e seis 

agentes comunitários de Saúde (ACS); 

15
 Boletim Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. 
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significativa imagem de como era e seria bom voltar a morar onde estão partes de suas 

histórias, talvez as mais autênticas, da infância.   

 Benjamin (1987, p.239) aconselha a quem pretende se aproximar do seu 

passado, seja ele um passado vivenciado e lembrado, seja investigado através de 

vestígios, que aja como um escavador, e que      

antes de tudo, não deve temer voltar ao mesmo fato, espalhá-lo 

como se espalha a terra, revolvê-lo como se revolve o solo. Pois 

„fatos‟ nada são além de camadas que apenas à exploração mais 

cuidadosa entregam aquilo que recompensa a escavação. Ou seja, as 

imagens que, desprendidas de todas as conexões mais primitivas, 

ficam como preciosidades nos sóbrios aposentos de nosso 

entendimento tardio, igual a torsos na galeria do colecionador. E 

certamente é útil avançar em escavações segundo planos. Mas é 

igualmente indispensável a enxadada cuidadosa e tateante na terra 

escura. E se ilude, privando-se do melhor, quem só faz o inventário 

dos achados e não sabe assinalar no terreno de hoje o lugar no qual 

é conservado o velho.   
 

Assim fez Dona Conceição, ao retornar ao seu passado vivenciado e tão 

lembrado, enquanto desterritorializada, e agora, já reterritorializada, em seu „terreno 

escavado‟, acha e retoma seus guardados, seu jeito de viver, sorvendo sua vida na 

feitura do crochê, no ato de alimentar seus animais, com um semblante tranquilo e feliz, 

dizendo – quero mais é ficá aqui, né? Gosto daqui.   

 

Um detalhe chama a atenção para o seu jeito de ser: ela fala muito pouco de si, 

apesar de o suficiente para que se possa inferir tanto a respeito dela – talvez por timidez 

pela presença do repórter, talvez por ser reservada em relação à sua vida e acreditar que 

não deve partilhar de suas intimidades com estranhos, atitude bem comum em Minas, 

principalmente se tratando de pessoas mais idosas e do interior. Curiosamente uma 

atitude e um discurso, semelhantes de se preservar, foram vistos em contexto totalmente 

diferente, em relação a uma pessoa famosa e habituada ao assédio da mídia, a cantora 

Maria Bethania, que declara, ao ser perguntada por que era tão difícil falar com ela 

quando não estava lançando disco ou fazendo show:  

Acho que a minha vida pessoal não interessa. O que eu acho 

interessante em mim, o que pode servir para a humanidade, está no 

palco. E, além disso, sou interiorana, tenho essa coisa mesmo 

caipirinha. Gosto de ficar quieta. Lógico que na minha juventude 

eu pintei e bordei no Rio, onde cheguei muito jovem. Hoje, eu 

gosto de ficar quieta, gosto de moda de viola, de cozinha, de 

amigos (Isto é/1934, 2006, p. 116).   
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Essas duas falas permitem perceber a existência de diferentes trajetórias, 

independentemente de quem sejam, do espaço que habitam e da função que 

desempenham, mas com a mesma finalização.    

 

4.1.4 Vídeo 4 – Museu do Tropeiro   

Origem/Título 

do Vídeo 

Exa-

me 

CEL-

PE-

Bras 

Espaço(s) Número e 

Natureza dos 

Participantes 

Finalidade(s) Grau de 

Formalida

de 

Observações 

Rede Minas/ 

Museu do 

Tropeiro 

2005 Público - 

Ipoema, distrito 

de Itabira (MG) 

 

Restrito –  

Museu do 

Tropeiro 

 

Repórter 

Não 

identificado 

 

Entrevistada 

-Eleni Cássia 

Vieira, 

Diretora do 

Museu 

-Apresentar o 

Museu do 

Tropeiro, 

localizado no 

distrito de 

Ipoema, 

Município de 

Itabira, MG; 

-Destacar o 

papel do 

tropeiro e sua 

importância na 

sociedade de 

seu tempo. 

Formal 

(repórter) 

 

Semi-

formal 

(entrevista

da) 

 

Tom cordial – por 

parte do repórter 

 

Tom reservado – 

por parte da 

entrevistada 

Quadro 8, apresentado com estrutura adaptada de Almeida (2002).  

 

 

 

Fig.8 – Slide do Vìdeo 4 - Museu do Tropeiro 
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4.1.4.1 Descrição 

O cenário é de estúdio, depois é o próprio Museu do Tropeiro, localizado em 

Minas Gerais.
16

  

Em primeiro plano, aparece o  repórter no estúdio. Ele veste camisa azul e 

camiseta branca; está diante de um painel azul escuro  com treliças brancas. Inicia sua 

fala de forma clara e simpática, com leve sotaque mineiro, diante da câmera. 

Movimenta levemente a cabeça, enquanto fala:  

Eles desbravaram o interior de Minas durante o Ciclo do ouro e 

dos Diamantes. Percorreram grandes distâncias montados em 

lombo de burro e eram recebidos com festas nos pequenos 

povoados que se formavam pelo Estado. Estamos falando dos 

tropeiros. 

  

Durante muitos anos, eles foram ajudando a construir a identidade 

de Minas Gerais. Um museu em Ipoema, Distrito do município de 

Itabira, resgata um pouco dessa história. Vários objetos antigos 

usados na época mostram como era a vida dos tropeiros.  

Em corte para plano geral, mostra a sede do Museu do Tropeiro, instalado em 

casarão colonial restaurado, pintado de branco com janelas em guilhotina de cor branca. 

O telhado está coberto por telhas coloniais, comum nas construções da época. O piso de 

entrada está revestido por lajotas de cerâmica marrom-claro. Há um pequeno gramado 

em formato triangular onde há um mastro com três bandeiras (brasileira, de Minas e 

outra, provavelmente do município) e uma luminária com foco para esse conjunto. O 

prédio se localiza numa rua em declive e, na parte direita da tela, há um arbusto e uma 

placa de proibido estacionar.  No lado oposto (esquerda), há uma grande placa 

indicando que a casa é o Museu do Tropeiro.  

Nesse momento, é possível ouvir alguns acordes de uma viola caipira, que logo 

cessam. O repórter prossegue:  

                                                 
16

 Inaugurado em 2003, o Museu do Tropeiro foi criado no Distrito de Ipoema, uma das localidades 

cortadas pela Estrada Real de Minas. Objetos do museu e documentos contam a história dos tropeiros. O 

acervo possui mais de 400 peças que foram adquiridas de colecionadores ou doadas à Prefeitura de Itabira 

(MG) por familiares de tropeiros. Para abrigar as obras, foi restaurada uma antiga casa paroquial. O 

espaço integra também uma nova concepção de museu, o chamado ecomuseu -- o primeiro do gênero em 

Minas Gerais. São apresentadas a fauna e a flora da época dos tropeiros, além da experiência cotidiana 

deles em diversos aspectos, como culinária típica, medicina caseira, artesanato e antigos ofícios. 

Disponível em: http://www.edukbr.com.br/mochila/laeca.asp?Id=43; Acesso em: 19 jan. 2012. 

 

http://www.edukbr.com.br/mochila/laeca.asp?Id=43
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O museu fica num casarão colonial que foi todo restaurado, são 

mais de 500 peças compradas pela Prefeitura, também adquiridas 

através de doações. 

 Em corte para plano médio, a câmera mostra o exterior onde se vê uma placa, de 

cerca de 3m, iluminada por spot, com a silhueta de um tropeiro montado no seu animal, 

segurando o que parece ser um berrante. Abaixo do desenho, em letras grandes “Museu 

do Tropeiro”  e, mais abaixo, três fotos e informações. No enquadramento ainda se 

podem ver as casas vizinhas e, no fundo, um morro coberto com mata exuberante. O 

repórter continua:  

Percorrer as salas do museu é uma verdadeira viagem ao passado, 

um conhecimento do estilo de vida dos tropeiros. 

 Em corte para plano geral, a câmera focaliza a diretora do Museu, Eleni Cássia 

Vieira, subindo os degraus para entrar no museu. Ela aparenta cerca de 50 anos, estatura 

média. Tem cabelos curtos castanhos, pouco acima dos ombros; está trajada com um 

conjunto jeans, calça, colete e blusa marrom. No colete há detalhes em tecido xadrez na 

gola e no bolso, e na calça, estão aplicados florões na parte externa das pernas.  Ela fala 

sobre a instituição com conhecimento, sem muito élan, de forma lenta e com voz sem 

brilho, nem entusiasmo.  

 Em corte para plano médio e panorâmico, a diretora entra na frente do repórter.  

Na entrada, nota-se que há um couro de boi esticado na parede. A diretora e o repórter 

aparecem de costas, filmados em ângulo. Ela se dirige para um ponto onde há uma 

grande peça da exposição, uma sela coberta com manta de pele de carneiro sobre 

suporte de madeira, quando então se vira para a câmera. 

 O repórter e a diretora são filmados por entre as salas do museu, em meio a 

objetos pessoais dos tropeiros nas paredes e vitrinas, um cartaz com uma aquarela de 

Debret
17

, focalizando tropeiros e informações. Em corte para plano médio, a diretora 

está em outro local e coloca-se, estranhamente, atrás de outra sela (sem cobertura), e 

                                                 

17
 Jean-Baptiste Debret ou Debret (Paris, 18 de abril de 1768 -- Paris, 28 de junho de 1848), pintor e 

desenhista francês. Integrou a Missão Artística Francesa (1816) que fundou, no Rio de Janeiro, uma 

academia de Artes e Ofícios, mais tarde Academia Imperial de Belas-Artes, onde ele lecionou pintura. De 

volta à França (1831) publicou Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil (1834-1839), documentando 

aspectos da natureza, do homem e da sociedade brasileira no início do século XIX. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Debret . Acesso em 10 jan. 2012. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Debret
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não como era de se esperar, à frente da sela, como é de costume em entrevistas 

concedidas para matérias jornalísticas. É mais estranho ainda, se se considerar que a 

entrevistada é a diretora, cargo e função hierarquicamente mais altos na administração 

daquela instituição.  Inicia-se a sua fala para o repórter ao lado, sem olhar para a 

câmera: 

O tropeiro, na verdade, foi alguém que estabeleceu em cada 

povoado e cidade que passava um laço de união. Ele não foi 

apenas um condutor de tropas. Ele foi um repórter do tempo. Ele 

foi um divulgador da língua pátria dos usos e costumes, de...,  da 

culinária, da medicina caseira.  

 A visita prossegue, com narração em off. São mostradas diversas fotos de 

tropeiro, momento em que a diretora, sempre acompanhada pelo repórter, continua 

falando sobre a função do tropeiro: 

Os tropeiros eram muito organizados. Aqui uma caderneta de 

1811, usada para registrar as compras e vendas. Ao lado o título 

de eleitor do início do século XX de um tropeiro de Itabira. Uma 

sala dedicada para as moedas antigas, esse outro uma exposição 

de objetos pessoais; copos feitos de chifre de boi, facas, capas. 

Também não podia faltar a garrucha para enfrentar os ladrões e 

onças pelo caminho. 

 O repórter e a diretora seguem para o interior de uma sala de projeção, cujo 

acesso é feito por uma escada rústica de madeira. Nessa sala, as cadeiras estão ocupadas 

por jovens que assistem a um vídeo na televisão ao fundo. É mostrado também um 

espaço aberto, onde estão três adultos, observando peças de argila. Mais atrás, nota-se a 

presença de duas crianças. O local com pilastras e sem paredes parece ser a parte 

inferior e dos fundos do museu.  O piso é revestido por lajotas hexagonais e há um 

pequeno jardim rústico junto ao muro. A narração em off continua:  

Além da exposição de peças antigas, a exibição de vídeos e até 

oficina de artesanato organizadas no museu para os moradores da 

comunidade servem para o resgate e valorização da cultura 

tropeira. Mesmo com a decadência da mineração, os tropeiros 

continuaram a ser fundamentais para o comércio no interior do 

País. Mas com a construção das estradas de ferro no século XIX, 

com o surgimento dos caminhoneiros um tempo depois, a atividade 

tropeira foi desaparecendo, mas a cultura deixada pelos tropeiros 

não deve sumir tão cedo. 

 O vídeo prossegue e encerra-se mostrando objetos de uso dos tropeiros.  
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4.1.4.2 Representação sociocultural 

 Na cultura brasileira, várias manifestações têm sido dedicadas ao tropeiro. Uma 

delas é a crônica de Luiz Cruz, professor e sócio fundador do Centro Cultural Yves 

Alves e da Cooperativa de Condutores de Turismo de São João del-Rei, intitulada 

Memória Tropeira (CRUZ, 2011):  

Os tropeiros eram os homens de negócios, que compravam e 

vendiam. Alguns produziam em suas propriedades. Circulavam por 

infinitas trilhas e caminhos, subindo e descendo serras, 

atravessando rios e riachos. Abasteciam os povoados de novidades, 

de utensílios e variedades. Tinha até tropeiro joalheiro. Além de 

vender de tudo um pouco, em muitos lugares o tropeiro levava e 

trazia notícias ou mensagens. Os tropeiros circulavam de norte a 

sul, de leste a oeste. 

 

Um importante tropeiro foi o alferes Tiradentes. Ele ingressou na 

Cavalaria Paga que circulava pelos caminhos da Estrada Real, para 

evitar os ataques e assaltos às tropas. Cecília Meireles, no 

Romanceiro da Inconfidência, ou o Riso dos Tropeiros, apresenta: 

“... Passou um macho rosilho./ E, sem parar o animal, / falava 

contra o governo, / contra as leis de Portugal. Nós somos simples 

tropeiros, / por estes campos a andar. / O louco já deve ir longe: / 

mas ainda o vemos pelo ar ...” (CRUZ, 2011, s.n.p.).  

 

 Esse artigo de Luiz Cruz (op. cit) aponta, entre outros, três autores muito 

representativos da história e da cultura brasileiras: João Guimarães Rosa,
18

 médico, 

diplomata e escritor; Cruz (2011) considera que talvez ele “tenha sido o mais ilustre 

tropeiro brasileiro, o que melhor captou a alma do tropeiro”; Darcy Ribeiro, que em 

1981 publicou o romance “O mulo”, considerado quase autobiográfico e uma saga do 

tropeirismo; e Cecília Meireles,
19

 uma das vozes líricas de maior importância das 

literaturas de Língua Portuguesa.  

                                                 

18
 João Guimarães Rosa (Cordisburgo, 27 de junho de 1908 -- Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1967), 

foi um dos mais importantes escritores brasileiros de todos os tempos. Foi também médico e diplomata. 

Os contos e romances escritos por Guimarães Rosa ambientam-se quase todos no chamado sertão 

brasileiro. A sua obra destaca-se, sobretudo, pelas inovações de linguagem, sendo marcada pela influência 

de falares populares e regionais que, somados à erudição do autor, permitiu a criação de inúmeros 

vocábulos a partir de arcaísmos e palavras populares, invenções e intervenções semânticas e sintáticas. 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es_Rosa ; Acesso em: 07 jan. 2012; 

19
 Cecília Benevides de Carvalho Meireles (Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1901 - Rio de Janeiro, 9 de 

novembro de 1964) foi poetisa, pintora, professora e jornalista brasileira. É considerada uma das vozes 

líricas mais importantes das literaturas de língua portuguesa. Dentre suas obras, o “Romanceiro da 

Inconfidência” é uma coletânea de poemas, publicada em 1953, sobre a História de Minas dos inícios da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es_Rosa
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Considerando as características e o significado desse Museu, o museólogo 

Ângelo Pignataro escreveu:  

O Museu do Tropeiro foi criado como um ecomuseu, o que 

representa um passo à frente na evolução destas instituições, 

reunindo os habitantes da região e seus visitantes, todos 

participantes da vida do Museu, incluindo também a ecologia da 

região. (PIGNATARO, s.d.) 

 

 

 Ainda nessa página, o autor prossegue: 

 
O Museu se inspira no princípio básico de que a cultura deve ser 

compreendida no sentido mais amplo possível e dedica-se a que 

sejam reconhecidas a dignidade e expressão cultural e artística de 

sua população. (idem) 

 

 Por sua vez, Eleni Cássia Vieira, na qualidade de gestora do Patrimônio Cultural, 

ao escrever sobre o Museu do Tropeiro, apresenta esse agente da economia local. Nesse 

texto, a autora destaca mais detalhes e informações do que aqueles mostrados em sua 

fala no vídeo, revelando, assim, seu real preparo e identificação com a atividade que 

exerce: 

 

Sabe-se que a realidade aponta o tropeiro como desbravador de 

oportunidades para muitas fontes da arte e do ofício. E, muito além 

da luta pela sobrevivência, como repórter do tempo, soube dizer 

que algo não pode ser negociado: a identidade do homem. Ainda 

que a história tenha sido discreta, movimentou a economia do país, 

divulgou a língua pátria, fez surgir estradas e centenas de povoados 

a cada três ou quatro léguas num eixo de 18 a 24 quilômetros. 

Apenas é preciso um exercício do olhar para vê-lo. 

 

O Museu do Tropeiro nasce então como gesto de defesa. Registra a 

História. Revela lugares de memória, descortina significados, toca 

emoções, provoca lembranças, desenvolve atitudes do saber-cuidar, 

possibilita oportunidades de trabalho e renda para todos. (VIEIRA, 

s.d.) 

 

É oportuno observar que a História registra a condição feminina sempre 

assujeitada, submetida a privações e ao comando masculino até bem recentemente, 

início do século XX. Somente quando emergem e tomam corpo os movimentos de 

                                                                                                                                               
colonização no século XVII até a Inconfidência Mineira (revolta ocorrida em fins do século XVIII na 

então Capitania de Minas Gerais). Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cec%C3%ADlia_Meireles; Acesso em: 07 jan. 2012. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cec%C3%ADlia_Meireles
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mulheres, inicialmente na Europa e nos Estados Unidos, essa situação começa a ser 

alterada. Ressalte-se, no entanto, a atividade de trabalho com a respectiva participação 

humana tem a idade da própria Humanidade, se se levar em conta que uma divisão do 

trabalho existe desde os hominídeos pré-históricos. Constituíam tarefas femininas a 

coleta, o preparo de alimentos, a organização do espaço coletivo e, muito tempo depois, 

quando o ser humano deixou de ser nômade, iniciando-se a agricultura, para alguns 

historiadores, isso torna as mulheres as idealizadoras e autoras dessa iniciativa, uma vez 

que cabia aos homens, mais fortes que as mulheres, o papel de caçador. 

Passado muito tempo, ocorre outra mudança no cenário laboral, já na vigência 

do capitalismo. Visando ao aumento da capacidade produtiva e do lucro das indústrias, 

contrataram-se mulheres para executar trabalhos mecânicos e repetitivos. Quase dois 

séculos mais tarde, em pleno século XXI, apesar da participação mais efetiva em quase 

todas as áreas, mulheres igualmente preparadas recebem para as mesmas funções 

salários diferenciados, algo inconcebível nos dias atuais.      

Por que ainda insistem em dar às mulheres, grosso modo, espaços menores e 

inferiores? O que leva até hoje a essa situação? O que subjaz à construção de 

“personagens” com desempenho inferior ao que pode ter e consecutiva divulgação na 

mídia? Sabe-se que aquilo que é apresentado na e pela mídia é um recorte da realidade, 

uma representação, e não a realidade propriamente dita, pois fruto de um olhar e de uma 

decisão ancorada em alguma ideologia. Por que não mostrar todo o potencial da 

entrevistada?  A impressão que a diretora Eleni pode causar é a de ser uma pessoa mais 

retraída ou insegura, que se apresenta nesse vídeo com poucas palavras, numa 

linguagem mais simplificada, como se falasse em uma sala de aula para crianças 

pequenas.  

Para reforçar a impressão causada por sua fala, em relação ao tropeiro ela pontua 

exatamente ou coincidentemente elementos do universo feminino – comidas, língua 

pátria (nome dado à Língua Portuguesa no Ensino Fundamental, antigo primário), 

medicina caseira, denotando uma relação caseira – de cuidado, cooperação, 

solidariedade, respeito. Por que não teceu outros comentários relacionados à atividade 

econômica ou política tropeira, universo essencialmente masculino? A forma como foi 

elaborada a reportagem a coloca em uma posição “subalterna” durante a sua fala bem 
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curta – ela aparece logo atrás de uma sela de cavalo, denotando um papel secundário, ou 

quase dispensável, no desenrolar da reportagem.  

Em pesquisas posteriores, pode-se conhecer uma outra Eleni, mulher dinâmica, 

empreendedora, articulada, envolvida em muitos projetos locais, nacionais e 

internacionais relativos ao tropeirismo, que continua sendo uma atividade masculina. 

Pode-se considerar essa nova etapa de Ipoema como uma reedição da atividade 

econômica tropeira, que gera divisas e dinheiro para a região, só que agora não mais 

transportando ouro e outras mercadorias, mas incentivando e promovendo esse tipo de 

turismo na região, que tem sido um sucesso, atraindo muitas pessoas.  

4.1.5 Vídeo 5 - Expedição Vaga-Lume   

 
Origem/Título 

do Vídeo 

Exa-

me 

CEL-

PE-

Bras 

Espaço(s) Número e 

Natureza dos 

Participantes 

Finalidade(s) Grau de 

Formalida

de 

Observações 

TV Futura/ 

Expedição Vaga-

Lume 

2005 Público – 

Rios e povoados 

da Amazônia 

 

Restrito –  

Estúdio de 

gravação 

 

Repórter 

(não 

identificado) 

 

Entrevistada 

Sylvia 

Guimarães 

Crianças 

Relatar sobre a 

expedição para 

criar 

bibliotecas e 

incentivar o 

hábito de 

leitura na 

Amazônia 

 

Semi-

formal 

Tom normal 

Quadro 9, apresentado com estrutura adaptada de Almeida (2002). 

 

 

   Fig. 9 – Slide do Vídeo 5 - Expedição Vaga-Lume 
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4.1.5.1 Descrição 

O vídeo tem início no estúdio onde em plano médio a câmera focaliza o 

apresentador (não identificado) sobre um fundo laranja. Ele é um homem com cerca de 

40 anos, bem-apessoado, sorridente e simpático, de óculos, vestido com uma camisa 

social branca sem gravata. Ele tem boa voz e dicção clara, falando com entusiasmo, 

para introduzir um novo assunto no meio da programação, o Projeto “Vaga-Lume” de 

uma ONG de São Paulo. Inicia falando para o lado e, em seguida, se volta para a 

câmera, se dirigindo ao telespectador. Enquanto fala, movimenta o braço, a cabeça, 

olhos e sobrancelhas. 

Temos uma experiência de três meninas, amigas nossas, 

maravilhosas, que são as meninas vaga-lumes que saem aqui de 

São Paulo e viajam até Amazônia nessa expedição pra criar 

bibliotecas e o hábito de leitura. Vamu‟ ver essa experiência que é 

uma experiência notável de voluntariado e levantamento de 

recurso.     

Agora, com a câmera mais aberta (plano conjunto), mostra que o cenário do 

estúdio está formado por três painéis coloridos dispostos em L e um banco comprido 

que acompanha esse formato onde estão sentadas outras pessoas, uma moça e um rapaz 

(personagens acessórias), que nada falam e, tal como o apresentador, estão vestidos 

informalmente.   

Com um artifício técnico de separação de assuntos, há uma animação: sobre um 

fundo verde- escuro surge uma linha sinuosa amarela que vai percorrendo a tela fazendo 

retas e curvas até tomar quase toda a tela. Nesse momento, ouve-se um coro de vozes 

suaves e melodiosas, entoando uma música (sem letra) e, na tela, aparece o título 

Expedição Vaga-Lume -- Encruzilhada Filmes. 

Nesse ponto, há um corte rápido e, sobre a tela verde-escuro, surge uma outra 

animação: diversos pontos amarelos que se movimentam até o momento em que um dos 

pontos cresce e se transforma num inseto estilizado com asas, simbolizando um vaga-

lume e surge a palavra KERÓ (vaga-lume). O inseto fica um pouco em torno da palavra 

e, em seguida, voa, saindo da tela.  

            Em off, uma voz feminina explica que KERÓ é um apelido, que significa vaga-

lume na língua indígena tucano. Em seguida, a câmera apresenta no estúdio, em 
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primeiro plano, uma mulher jovem bonita, maquiada e penteada adequadamente, 

sentada atrás de uma mesa de costas para um grande mapa do Brasil. O seu nome e 

função aparecem: Sylvia Guimarães -- Coordenadora da Associação Vaga-Lume SP.  

Ela se comunica com voz clara e pronúncia agradável e fala sobre o projeto KERÓ, 

explicando as suas estratégias. Em nenhum momento ela olha para a câmera, sempre 

falando para o repórter. Enquanto fala sobre o Projeto, mesmo em off, surgem na tela 

diversas cenas com diferentes planos que mostram como foi a expedição ao 

Amazonas.    

A câmera mostra em plano geral um largo rio com a floresta ao fundo e um 

barco branco típico da região,  cortando as suas águas em sentido contrário.  Em 

seguida, em plano médio, é focalizado o timoneiro na cabine movendo cuidadosamente 

o timão e na parte externa, mais a frente está um garoto, ambos apresentam traços que 

levam a crer na sua origem indígena.         

                      A expedição vaga-lume foi uma viagem de um ano pela Amazônia 

brasileira, Amazônia Legal brasileira eh durante esse um ano a 

gente trabalhou em comunidades rurais implantando bibliotecas 

infantis em escolas públicas.  

                            Desde o projeto piloto a gente já fez um vídeo até como fonte de 

captação de recursos porque nessa altura  a gente só tinha eh um 

quarto, um quinto  do projeto captado e aí a gente conseguiu o 

restante do patrocínio fazer a viagem eh de 10 meses, implantar 32 

bibliotecas em 21 municípios ... 

  A câmera colocada ao lado da embarcação faz um plano geral mostrando o rio e 

o caminho que o barco ainda vai percorrer. No lado direito da tela, aparecem os braços 

de uma pessoa para fora da janela segurando um livro. No céu, pequenas nuvens 

cinzentas, contrastam com a silhueta escura da floresta. As águas do rio refletem o 

magnífico cenário. Em close, a câmera mostra uma simpática criança de 3 ou 4 anos, 

com blusa verde, que olha para o repórter (câmera) sorridente. Ela usa um discreto 

brinco de ouro; atrás dela há outra criança, bem mais jovem, talvez de um ano de idade.  

  

Dentro da embarcação, em plano conjunto, são focalizadas de lado algumas 

pessoas sentadas lendo livros; duas são crianças, três mulheres e um jovem. Quando a 

câmera muda para uma posição frontal, pode-se ver mais atrás, o fundo da embarcação 

onde aparecem mais três pessoas. A câmera volta a mostrar o rio.  
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Uma tomada no interior de uma casa mostra Sylvia em primeiro plano 

abraçando uma aluna e entregando um diploma. Outra professora também abraça uma 

aluna que está muito emocionada e, após  receber o diploma, é acompanhada pela 

câmera na sua caminhada de volta passando pelas colegas.  

O cais onde a embarcação está atracada é mostrado em plano geral, na posição 

de quem olha da terra para o rio. Nesse cais de madeira que avança rio adentro, diversas 

pessoas estão descarregando o material da expedição, caixas de papelão, garrafões de 

água e grandes caixas de madeira com rodas: as estantes. Quando a câmera inverte a 

posição (do rio para a terra) pode-se ver que o nível do rio e o cais ficam muito abaixo 

(uns 4-5m) de onde estão as casas, cujo acesso se dá por uma rampa por onde as pessoas 

sobem. Nesse enquadramento, é possível observar que junto à margem há três grandes 

árvores, todas pintadas com cal, e duas casas brancas, sendo uma delas a escola.  

Após a subida no caminho para a escola, a câmera focaliza uma das professoras 

ainda com a sua mochila, carregando uma caixa de papelão com livros. Em outro plano, 

veem-se dois jovens carregando uma estante. Ao fundo, à esquerda da tela, vê-se uma 

majestosa árvore e, à direita, algumas outras casas do povoado, além de postes de 

iluminação. A rua não é calçada.  

No interior da escola, em plano conjunto, pode-se assistir à entrada da estante 

carregada por dois jovens, onde há outras cinco pessoas. Na parte externa, com uma 

tomada rápida, em plano médio, mostra-se a parte traseira de um caminhão recebendo 

material, certamente para ser levado para outra localidade. 

A câmera, como se fosse os olhos de um espectador, faz um plano geral, no qual 

se pode observar o largo rio, a floresta da outra margem ao longe, o barco e o caminhão. 

Uma jovem loura da expedição, com boné branco, blusa verde e short bege, caminha 

em direção ao barco, para ajudar a descarregar o material que ainda está no barco.   

Uma cena curiosa, em plano geral, é protagonizada pela moça de blusa verde 

que estava no barco. Ela está ao lado de uma grande canoa branca, todo molhada, sem a 

camisa verde que sacode para espantar um grupo de borboletas pousadas na beirada 

úmida do rio. Ao seu lado, a canoa já está carregada com uma estante e outros materiais.  
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No interior da escola, um plano geral mostra que os móveis foram afastados, 

estão cerca de vinte pessoas entre adultos e crianças observando o meio da sala onde, 

sobre uma lona, estão sendo colocados os livros. Muitas caixas foram abertas e 

esvaziadas formando uma pilha de livros coloridos no centro da sala, observados e 

manuseados por crianças e adultos. As crianças, sentadas no chão em torno dos livros, 

observam-nos com muita atenção, o que é mostrado em diferentes ângulos. Em alguns 

livros empilhados no chão, podem-se ver os títulos, autores, bem como nos que estão 

abertos, as ilustrações coloridas.  

No estúdio, Sylvia continua a sua fala explicando de forma simpática e 

sorridente como os livros devem ser doados.   

O mais importante nessa campanha, apesar da gente tê essa meta 

quantitativa, é a qualidade da relação que se estabelece entre o 

doador e a pessoa que recebe o livro. Livros novos mostrando que 

leram ou gostariam de ganhar. 

  Enquanto Sylvia fala em off, a câmera faz um close em um livro que mostra um 

sugestivo título Ninguém gosta de mim?. Ela explica, abrindo o livro, que os doadores 

terão os seus nomes registrados e receberão um cartão de agradecimento de um dos 

alunos  que foram presenteados.    

Aí a gente convida quem quiser colaborar a comprar um 

livro novo, um livro que a pessoa tenha gostado de ler, eh que ela 

tenha vontade de receber também, portanto é uma doação  com 

muita qualidade  e aí essa pessoa, no caso,  Camilo Barral, 

preenche aqui uma dedicatória  no livro que fica registrado e então 

o livro vai pra Biblioteca Vaga-Lume pra sempre  ele tem a marca 

do doador   A gente pega do doador que é  Camilo Barral completa 

esse endereço do cartão postal.  

A gente reuniu as crianças na escola, explicou né, o que, do que do 

que se tratava e as crianças foram  uma a uma respondendo as 

doações.  

Aí, esse cartão, ele é postado e o Camilo  recebe na casa dele o 

agradecimento do Lucas, que foi um dos meninos beneficiados com 

este gesto simpático dele de contribuir com as bibliotecas. 

 

 O vídeo se encerra mostrando uma criança da comunidade lendo um livro, totalmente 

absorta na sua leitura com atenção e feições séria.  
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4.1.5.2 - Representação sociocultural  

 Trata-se de iniciativa de uma ONG, sob a responsabilidade de três mulheres 

empreendedoras, com o objetivo de aproximar crianças paulistanas às crianças da região 

amazônica, por meio da Expedição Vagalume, com o projeto “Doe um livro e faça um 

amigo na Amazônia” (PROJETO, s.d.). Segundo esse projeto, as crianças paulistanas 

enviam, junto com um livro, uma carta para as crianças que frequentarem as bibliotecas 

implantadas por essa ONG. 

 De acordo com uma das idealizadoras, Laís Fleury, o objetivo é desenvolver 

uma estratégia para manter a qualidade do acervo e, ao mesmo tempo, colocar as 

pessoas em contato. A escolha da Amazônia deveu-se ao fato de que, em geral, é muito 

esquecida, e as pessoas das regiões Sul e Sudeste conhecem pouco o modo de vida 

desses habitantes da Região Norte. 

 Além da interação promovida pela participação de pessoas de diferentes regiões 

brasileiras, ressalte-se que o propósito principal do projeto, incentivo à leitura, é o 

caminho certo para o desenvolvimento do país, pois se sabe que um povo que pensa é 

um povo que não se deixa facilmente manipular, sabe reivindicar e exigir os seus 

direitos. Ainda há muito que fazer na promoção e difusão dessa habilidade leitora, haja 

vista que, na pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência em conjunto com o Instituto 

Pró-Livro (publicada na Folha de 28/03/2012), para compor a 3ª. edição do Retrato da 

Leitura no Brasil, observa-se que existem, hoje, menos leitores que leram um livro por 

ano do que em 2007, estamos retrocedendo:     
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   Fig.10 – Retratos da Leitura (Fonte: Folha). 

 

Diante desse resultado, uma das metas do Plano Nacional de Cultura a ser 

atingida é a de que cada brasileiro leia pelo menos quatro livros por ano, além daqueles 

indicados pela escola. Trata-se de um grande e complexo desafio que é o de desenvolver 

o gosto e o hábito da leitura. Afora isso, há ainda a dificuldade de acesso ao próprio 

livro, decorrente do seu altíssimo custo, independentemente de muitos livros serem 

editados, em parte, com verbas oriundas de recursos captados pelas leis de incentivo à 

cultura. Por que, então, um custo tão alto?  

Essa realidade evidencia ainda mais a importância e relevância de iniciativas 

corajosas e lúcidas como a Expedição Vaga-Lume, que, com a obtenção de patrocínios 

e voluntários, obteve êxito nos objetivos propostos; como se pode observar na 

reportagem do vídeo, as crianças ficavam encantadas pelo objeto livro, suas histórias e 

respectivas ilustrações, coloridas e chamativas.       

Observa-se, atualmente, um maior envolvimento de jovens atentos às profundas 

modificações que vêm ocorrendo no mundo do trabalho e às questões sociais associadas 

a uma visão empreendedora, motivando e incentivando a elaboração de projetos, às 

vezes, ousados como esse em pauta. Equipados com o conhecimento necessário, cientes 

da valorização do trabalho em equipe e de uma ação polivalente, muitos jovens têm se 

juntado -- às vezes ainda na própria universidade, através das incubadoras de 
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empreendedorismo  ou  de programas semelhantes, para elaborar seus projetos e colocá-

los em funcionamento. 

Tal fato é decorrente de transformações ocorridas no contexto de trabalho e nas 

suas diferentes formas de gestão, seus atores sociais e as inovações tecnológicas 

adotadas pelas empresas. Em termos de formação acadêmica, será preciso “em vez de 

preparar executivos para trabalhar em empresas, formar o líder que iniciará seu próprio 

negócio”, segundo Sylvio Gomide, diretor do Comitê de Jovens Empreendedores (CJE) 

da FIESP. Trata-se de uma mudança paradigmática e desafiadora na concepção de como 

se inserir no mercado de trabalho, cada vez mais competitivo e exigente para os jovens.   

 Ainda, segundo Gomide (s.d.),  

Os jovens que ingressam nesse grupo precisam de ferramentas, 

treinamentos, cursos de extensão... esse processo ajudará o jovem 

empreendedor a não temer abrir uma empresa diferenciada, mesmo 

no complexo ambiente de negócios no Brasil -- que engloba 

obrigações fiscais, juros altos, impostos elevados e taxas que 

dificultam o acesso ao crédito. Com informação, ele vai buscar o 

pioneirismo e acreditar que essa pode ser sua chance de ter sucesso 

no mercado.  

Pode-se perceber, pois, conforme o relatado, ter sido exatamente o que ocorreu 

com essas três jovens – uma historiadora, uma administradora de empresa e uma pessoa 

de relações públicas -- na elaboração e consecução do Projeto. Pelas informações 

obtidas de diversas fontes, pode-se estimar que Sylvia Guimarães, bem como suas 

amigas, é de classe média alta, formada em História, motivada, conhecedora da real 

situação de carência nas escolas públicas brasileiras. Juntamente com essas amigas, 

desenvolveu esse Projeto educacional e social, cuja meta é criar o hábito de leitura em 

crianças dos povoados carentes das regiões afastadas e pobres da Amazônia Legal 

Brasileira. Para alcançar seu objetivo, percebeu que o primeiro passo deveria ser a 

criação de bibliotecas nessas escolas públicas. Tratando-se de uma empreitada cara, 

com determinação, resolveu pôr em prática seu projeto. Movida por esse ideal (ou 

motivo ideológico), sai com suas colaboradoras de sua zona de conforto em busca de 

parceiros para a empreitada, provavelmente apoiadas na Lei Rouanet, uma lei federal de 

incentivo à cultura, e passam quase um ano na concretização dessa grande proposta.  
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Além disso, denotando uma vez mais consciência e espírito empreendedor, 

buscaram suporte e orientação relativa à melhor forma para atingir seus objetivos, 

quando, em 2004, estiveram no Instituto de Estudos Avançados da USP, para apresentar 

esse trabalho e colher orientações bibliográficas acerca da Amazônia, com o professor 

Aziz Ab‟Saber, “defensor da democratização do acesso ao conhecimento, sempre foi 

militante da causa da leitura e na época apoiava projetos de criação de bibliotecas junto 

à população sem-teto, nos cortiços de São Paulo”. Desde então, apoiou solidariamente o 

projeto.    

Como se pode perceber, Sylvia e seu projeto têm o reconhecimento de pessoas 

representativas brasileiras e de diferentes instâncias nacionais e internacionais. Por 

exemplo, em outra ocasião de sua participação na Assembleia Geral 2012, o professor 

Aziz, professor emérito da Universidade de São Paulo e um dos maiores geógrafos do 

País, demonstrou seu respeito pelo trabalho realizado pelo projeto, tendo mesmo 

declarado: 

Em primeiro lugar, devo dizer que eu tenho uma admiração pelo 

trabalho desenvolvido por Vaga Lume e também tenho algumas 

preocupações em relação ao tipo de trabalho desenvolvido na 

Amazônia. Não é fácil trabalhar na Amazônia. E, sobretudo 

procurando verificar escolas, professores. Gostei daquela reunião 

de vocês em Atibaia, que vocês trouxeram professores da 

Amazônia. Nunca vi tanta gente tão satisfeita de fazer uma viagem 

para São Paulo. Eles se sentiram tão bem tratados, em uma espécie 

de pousada clube e foi um prazer enorme estar lá. Inclusive, falei 

algumas coisas para eles. Então, Sylvia Guimarães, você pode ficar 

certa que eu pessoalmente admiro muito o seu trabalho. E 

certamente, na medida em que nós pudermos divulgar mais, muitas 

outras pessoas vão ficar admiradoras do seu trabalho. Eu ainda 

tenho um problema, eu não gosto de ONGs. E se eu estou ajudando 

sentimentalmente vocês, é porque eu, em relação à ONG de vocês, 

eu estou totalmente satisfeito.  Aziz Ab´Saber 

 

O reconhecimento internacional veio ao ser eleita 4ª colocada do Prêmio 

Inovação Intercultural, promovido pela Aliança das Civilizações (UNAOC) da 

Organização das Nações Unidas (ONU), exatamente por promover a aproximação 

cultural entre jovens de São Paulo e da Amazônia. Deve-se ressaltar que 

dentre os mais de 400 inscritos de 70 países, a Vaga-Lume foi a 

única organização brasileira (e da América Latina) selecionada 
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entre os finalistas, e passa a integrar a WIFI (World Intercultural 

Facility for Innovation), um programa que permitirá aos dez 

finalistas receber apoio direto da UNAOC e do Grupo BMW e de 

suas respectivas redes, a fim de dimensionar e replicar suas 

iniciativas em diferentes contextos. 

O prêmio representa um novo tipo de parceria entre o setor privado 

e as Nações Unidas, cujo objetivo é selecionar projetos altamente 

inovadores que promovam o diálogo intercultural e façam uma 

contribuição vital para a segurança e a paz nas sociedades ao redor 

do mundo.  

Realmente, é de se louvar um trabalho como esse, principalmente em um país 

que apresenta em seu 1º Censo Nacional das Bibliotecas Públicas Municipais, em 2009, 

que 79% dos municípios brasileiros possuíam ao menos uma biblioteca aberta, 

equivalente a 4.763 bibliotecas em 4.413 municípios. Ressalte-se que em 13% dos 

casos, essas bibliotecas ainda estão em fase de implantação ou reabertura e, em 8%, 

estão fechadas, extintas ou nunca existiram. Levando-se em conta as que estão em 

funcionamento, são 2,67 bibliotecas por 100 mil habitantes.  

 

4.1.6 Vídeo 6 – Fundação Darcy Ribeiro  

Origem/Título 

do Vídeo 

Exa-

me 

CEL-

PE-

Bras 

Espaço(s) Número e 

Natureza dos 

Participantes 

Finalidade(s) Grau de 

Formalida

-de 

Observações 

Darcy Ribeiro  2003 Público  

Rio de Janeiro  

 

Restrito  

Fundação Darcy 

Ribeiro  

Entrevistada 

 

Tatiana 

Memória 

(presidente da 

Fundação) 

Mostrar a obra 

de Darcy 

Ribeiro, seus 

feitos, a 

criação e 

atividades da 

FUNDAR. 

Mostrar 

aspectos das 

instalações da 

Fundação  

Entrevista

da 

 

Semi-

formal  

 

 

Tom da 

entrevistada - 

Intimista 

 

Quadro 10, apresentado com estrutura adaptada de Almeida (2002). 
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         Fig. 11 – Slide do Vídeo 6 - Darcy Ribeiro 

4.1.6.1 Descrição 

              Inicia-se o vídeo com as primeiras informações veiculadas pelas imagens de 

Darcy Ribeiro,
20

 em diferentes momentos de sua vida, seus dados biográficos e as capas 

de cada um de seus livros, com movimento de câmera oscilando entre tomada geral e 

em close, mostrando detalhes e tornando mais dinâmicas as fotos selecionadas. Há 

música instrumental tranquila (lembra o som do conjunto Uakti),
21

 fazendo contraponto 

com as fotos de Darcy, efeito conseguido pela alteração da altura do som.  Na 

apresentação dos livros não há som, somente os livros „falam‟. 

                                                 

20
 Darcy Ribeiro (Montes Claros (MG), 26 de outubro de 1922 – Brasília (DF), 17 de fevereiro de 1997), 

antropólogo, escritor e político brasileiro, é conhecido por seu foco em relação aos índios e à educação no 

país. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Darcy_Ribeiro ; Acesso em: 19 jan. 2012; 

21
 Uakti é um grupo brasileiro de música instrumental, conhecido por utilizar instrumentos musicais não 

convencionais, construídos pelo próprio grupo. O nome do grupo se origina de uma lenda dos índios 

Tukano.  Uakti era um ser mitológico que habitava as margens do Rio Negro, tinha o corpo repleto de 

furos que ao serem atravessados pelo vento emitiam sons que encantavam as mulheres da tribo. Os 

homens perseguiram Uakti e o mataram. No local onde seus restos foram enterrados, nasceram palmeiras, 

que passaram a ser usadas pelos índios para fazer flautas de som tão encantador como os produzidos pelo 

corpo de Uakti. O grupo tem uma sonoridade característica e muito agradável de ser ouvida. A 

originalidade dos instrumentos reside no material usado, são canos de PVC de diferentes tamanhos e 

diâmetros, cabaças de diversos tamanhos, peles de animais, feltros, borrachas, cordas de instrumentos, e 

tudo mais que possa emitir uma sonoridade interessante. Utiliza também instrumentos tradicionais, como 

atabaques, surdos, tablas indianas, violão, flautas, pianos, arcos, etc. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Uakti; Acesso em: 11 jan. 2012; 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Darcy_Ribeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uakti
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 A entrevistada é a presidente da Fundação Darcy Ribeiro (FUNDAR), Tatiana 

Memória
22

 -- mostrada durante todo seu depoimento em plano médio. Aparenta ter uns 

70 anos, apresenta-se sentada em poltrona, atrás de uma mesa e de costas para uma 

estante com livros, um mapa e pequenos objetos indígenas como decoração. Traja 

vestido preto com echarpe avermelhada, de discretos desenhos coloridos. Seus cabelos 

são curtos, alinhados e usa óculos. Tem um semblante tranquilo, sério e, acima de tudo, 

firme. Fala para o repórter com calma e, pela entonação, não demonstra paixão pelo que 

diz. Não olha para a câmera que está fixa (significa que não se dirige ao público), 

interage com o repórter. Gesticula pouco ao falar: 

O grande desejo da vida do Darcy era ser imortal. Ele desejava 

demais a imortalidade. Na impossibilidade de conseguir isso, ele 

fundou em 1900, ele criou em 1996 a Fundação Darcy Ribeiro, 

com o objetivo principal de continuar trabalhando as ideias dele, 

as obras dele. 

Ele se considerava um homem de fazimentos, e era. Eu acho que, 

poucos intelectuais brasileiros tiveram uma atuação tão, tão 

diversificada, em tantas áreas, foram capazes de executar tanta 

coisa, tantas obras quanto ele foi. Ele teve um apoio indispensável 

para isso tudo acontecesse que foi o apoio dos dois governos 

Brizola. 

A Fundação foi criada com a intenção de trabalhar, 

principalmente, Educação, Antropologia, as obras literárias dele, 

manter os livros dele, principalmente, à disposição. Ele não teve 

nenhuma intenção filantrópica. Ele não pretendeu, com a 

Fundação, exercer nenhuma atividade filantrópica. O Darcy 

acreditava principalmente no trabalho e muito pouco na caridade. 

Ele achava que o indispensável era dar ao povo trabalho, porque 

com o trabalho o povo teria dignidade e autossuficiência. 

A Fundação é uma instituição de direito privado sem fins 

lucrativos. Ela nunca recebeu valor nenhum em termos de doação, 

tudo que a Fundação é hoje, esse prédio onde ela tá instalada com 

dois andares, com “restaurant”, com salão multimídia, tudo isso 

                                                 
22

 Filiada ao PDT, carioca, Tatiana Chagas Memória (1927-2007) atuou em diversas áreas ao longo de 

sua vida, especialmente televisão, teatro e educação. De 1962 a 1968, trabalhou na TV Globo; em 1968, 

assumiu a direção de produção do Teatro Novo, no Rio de Janeiro; a partir de 1970, trabalhou no Centro 

Brasileiro de Televisão Educativa (TVE). Em 1982, por indicação de Darcy Ribeiro, assumiu a direção do 

Centro Técnico de Inhaúma, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Tatiana foi uma das 

coordenadoras da campanha de Darcy Ribeiro a governador, em 1986. No segundo governo Brizola, 

Tatiana tornou-se subsecretária de Darcy na Secretaria Extraordinária de Programas Especiais, 

encarregada de tocar a implantação dos Cieps – tornando-se a principal executiva do projeto. Darcy 

Ribeiro, brincando, costumava dizer que Tatiana Memória era a única mulher que mandava 

nele. Disponível em: http://www.pdt-rj.org.br/primeirapagina.asp?id=1124; Acesso em: 10 jan. 2012. 

 

http://www.pdt-rj.org.br/primeirapagina.asp?id=1124
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foi conquistado com o trabalho de uma equipe, que acredita 

realmente que é preciso realizar alguma coisa, que trabalha com 

enorme dedicação. São quase todas elas, aqui dentro, pessoas que 

trabalharam com o Darcy depois que ele voltou do exílio. 

Grande parte da reportagem é passada no interior da Fundação, mostrada em 

fotos dinamizadas por um jogo de aproximações e distanciamentos da câmera, para dar 

uma ideia de um passeio pelo interior da casa, em que se podem ver duas salas 

contíguas, mas com ambientes separados por dois vasos com plantas. O mobiliário é 

composto por estantes de livros, poltronas, objetos indígenas, mesas e cadeiras, nas 

quais há pessoas lendo. Dois quadros grandes estão nas paredes e chamam a atenção. 

No primeiro, aparece, no canto inferior à direita, o retrato de Darcy. Atrás de sua 

cabeça, formando uma espécie de nuvem com formato de bandeira verde e amarela, 

estão duas pessoas jovens -- tudo sobre um fundo azul. Darcy está sorridente. O quadro 

sugere uma alegoria de Darcy e os seus sonhos, lembrando Marc Chagall
23

 com suas 

figuras voantes ou o brasileiro Guignard.
24

 O segundo quadro, também grande, mostra, 

na parte inferior à esquerda, uma mulher jovem com a boca aberta, gritando uma 

palavra de ordem, com um barrete verde e sobre os ombros uma bandeira verde e 

amarela ou uma vestimenta, sugerindo uma alegoria ao quadro de Delacroix
25

 sobre a 

Revolução Francesa – A liberdade guiando o povo (1830). O fundo é colorido.  

Mostram-se então vistas externas do prédio da Fundação, o seu pátio de entrada 

sombreado por árvores e arbustos e duas mesas com cadeiras brancas. Nas tomadas, 

verifica-se que a entrada se dá por uma elegante escadaria de pedra, com seis degraus, 

ladeada por duas palmeirinhas. Em seguida, é mostrada uma foto de uma sala de reunião 

onde se encontram 13 pessoas sentadas, anotando o que ouvem, e outra pessoa em pé, 

                                                 

23
 Marc Chagall (Vitebsk, Bielorrússia, 7 de julho de 1887 - Saint-Paul-de-Vence, França, 28 de março de 

1985) foi um pintor, ceramista e gravurista surrealista russo-francês. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marc_Chagall; Acesso em: 09 jan. 2012. 

24
 Alberto da Veiga Guignard (Nova Friburgo, 25 de fevereiro de 1896 - Belo Horizonte, 25 de junho de 

1962) foi um famoso pintor brasileiro, sendo conhecido principalmente por retratar paisagens mineiras. 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Alberto_da_Veiga_Guignard : Acesso em 09 jan. 2012. 

25
 Ferdinand Victor Eugène Delacroix (Saint-Maurice, 26 de abril de 1798 - Paris, 13 de agosto de 1863), 

importante pintor francês do Romantismo, dentre outros produziu o quadro A Liberdade Guiando o Povo 

(1830), adquirido pelo Estado e foi exibido poucas vezes, por ter sido considerado excessivamente 

panfletário. A bandeira francesa, tremulando nas mãos de uma liberdade resoluta e destemida, prestes a 

saltar da tela, impressionou um número não pequeno de espectadores. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix ; Acesso em: 09 jan. 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marc_Chagall
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alberto_da_Veiga_Guignard
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
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com certeza, expondo alguma coisa. A finalização do vídeo se dá com uma visão de 

parte do acervo da Fundação. 

 Como conteúdo, o vídeo trata da vida e obra de Darcy Ribeiro, mais detidamente 

a Fundação Darcy Ribeiro (FUNDAR). Segundo ele, “Tanta gente tem fundação, por 

que eu não? Pensando assim, decidi criar a minha Fundação Darcy Ribeiro” (site 

FUNDAÇÃO DARCY RIEIRO). E assim o fez. Viveu uma vida plena de múltiplos 

acontecimentos, realizações, frustrações, incompreensões, quase sempre justificadas: 

“Sou um homem de causas. Vivi sempre pregando, lutando, como um cruzado, pelas 

causas que comovem. Elas são muitas, demais: a salvação dos índios, a escolarização 

das crianças, a reforma agrária...” (idem)  

4.1.6.2 Representação sociocultural  

Existem no Brasil diferentes iniciativas no sentido de promover e preservar a 

cultura, seja a erudita ou a popular. Dentre elas, destacam-se fundações e centros 

culturais, que têm por objetivo, as primeiras, de  

organizar e administrar programas e atividades dos ministérios, as 

fundações, institutos e autarquias vinculadas ao Estado brasileiro 

possuem acervos, bibliotecas e centros de documentação abertos à 

visitação. São livros, estudos, documentos oficiais e filmes ao 

alcance do cidadão[...](BRASIL. Portal de Acesso à Informação.) 

Já os centros culturais “são espaços que conservam, difundem as artes e 

expõem testemunhos materiais produzidos pelo homem” (idem), havendo 2.500 

centros culturais brasileiros, entre museus, teatros e bibliotecas, que mantêm 

acervos e exposições. A relevância dessas iniciativas é proporcionar ao cidadão um 

contato com as diversas manifestações artísticas, possibilitando, dessa forma, o 

desenvolvimento de olhar mais crítico sobre a cultura e variados aspectos de seu 

cotidiano.  

 Existem, ainda, as casas de cultura e as bibliotecas. As primeiras “reúnem 

diversas atividades e manifestações artístico-culturais em um só espaço, como música, 

teatro e literatura, além da promoção de oficinas e cursos ligados às artes”. 

Desenvolvem, ainda, um trabalho integrado com o apoio das bibliotecas, que  
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são um tipo de centro cultural bastante acessível aos cidadãos. Com 

a internet e as novas tecnologias, muitas obras estão disponíveis na 

rede. É o caso da Fundação Biblioteca Nacional, que seu site 

oferece, entre outros itens do acervo, obras raras, mapas antigos e 

ilustrações, tudo ao alcance do internauta. (BRASIL. Portal de 

Acesso à Informação.) 

 Pode-se perceber, diante de todas essas iniciativas, outra concepção 

dinâmica e ativa de aproveitamento e otimização desses diferentes espaços 

culturais, diferentemente do que ocorria até há bem pouco tempo. Eram locais de 

certo tipo de contemplação e apreciação, sem propostas de atividades interativas, 

restringindo um momento que pode ser ampliado e enriquecido com a 

participação daqueles que têm acesso a essas informações.  

Pode-se observar um nível de conscientização e de empenho pelas 

medidas que têm sido tomadas pelo Governo no sentido de 

incrementar e estimular a criação e a manutenção de museus e 

centros culturais, além de ajudar na preservação do patrimônio 

cultural brasileiro. Destaca-se a criação, em 2009, do Instituto 

Brasileiro de Museus (IBRAM), cujos objetivos são promover 

„ações educativas e de inclusão social nesses espaços, utilizando o 

patrimônio cultural como ferramenta de interação‟. (BRASIL. 

Portal de Acesso à Informação)  

Dentre essas manifestações culturais, voltando à instituição fundada por 

Darcy Ribeiro, no intuito de ressaltar a figura de Tatiana Memória, seguem 

inicialmente suas palavras sobre ela, proferidas e registradas no site da Fundação 

Darcy Ribeiro:  

 

(...) Tatiana, que herdei de sua mãe, Maria da Graça, é hoje amiga 

queridíssima. Não sabemos viver um sem o outro. Tornou-se até 

educadora, e das melhores, liderando um grupo de educadoras que, 

depois de muita resistência, aceitaram seu comando. Reconheceram 

em Tatiana um senso prático e uma objetividade que permitiam por 

escolas em funcionamento melhor que debates cerebrinos. O diabo 

é que Tatiana é implicante demais. Compõe suas ideias com base na 

sua prática e se apega a elas fanaticamente. Rabugenta, se opõe 

tenazmente a quem queira contestar seu pensamento. Briga tanto e 

tão escandalosamente que um dia tive que propor pararmos toda 

discussão quando eu dissesse „quatorze‟. Funcionou algum tempo 

lindamente. Dito aquele número, Tatiana se calava. Um dia, danou-

se, me gritou „quinze, dezesseis‟ e eu tive que me dar por vencido. 

Com ajuda da Tatiana, compus uma das melhores equipes de 

educadoras que o Brasil teve (...) (FUNDAÇÃO DARCY 

RIBEIRO). 
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 Tatiana instiga uma reflexão a respeito da mulher brasileira, principalmente de 

uma pessoa que pertenceu e viveu em um tempo em que era precipuamente destinado à 

mulher o lar e, quando muito, o magistério infantil.  

 

 Quanto à sua formação e trajetória de vida, ela afirmou em entrevista a Juliana 

Resende, BR Press, Especial para o Educacional:  

 

Não tenho formação acadêmica de educadora. Conheço Darcy 

desde 1962. Minha mãe trabalhou com ele, e eu a substituí depois 

que ele voltou do exílio, no final dos anos 70. Fui sua assessora na 

área de Educação, no primeiro (1983-1985) e no segundo governo 

(1990-1994) de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. Quando ele 

montou a fundação, em 1996, fiquei como uma das 22 conselheiras. 

Estou coordenando o Universidade Aberta porque o conheço a 

fundo, por ter acompanhado todas as etapas de sua criação. O Paulo 

Ribeiro, sobrinho do Darcy, é o presidente e vai cuidar de outros 

projetos. (FUNDAÇÃO DARCY RIBEIRO DARÁ CURSO...) 
 
 

 Configura-se uma mulher determinada e ousada, com autonomia para se 

preparar, ainda que informalmente, para atuar em tantas e diversificadas áreas, com 

tamanha competência, inferências essas feitas a partir das múltiplas funções exercidas 

na Televisão, Teatro e Educação.  

 

 Sob o ponto de vista linguístico, Tatiana produz um discurso em registro 

semiformal. A possível formalidade pode ser depreendida pela precisão vocabular, pela 

qualidade designativa dos termos, pelo seguro jogo morfossintático das frases e 

períodos, que é quebrado, por vezes, quando uma perceptível emoção aflora ao seu 

dizer: por exemplo, na descrição dos desejos de Darcy Ribeiro: “Ele desejava demais a 

imortalidade; era um homem de fazimentos; dois governos Brizola.” Há ainda o 

emprego de repetições de estruturas em nome da ênfase, ao se referir, por exemplo, à 

inexistência da possível filantropia dos trabalhos de Darcy, em que o determinante 

articular „o‟ revela a proximidade afetiva entre a entrevistada e a figura política 

abordada. A expressão eu acho revela o tom intimista das declarações de Tatiana. 
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4.1.7 Vídeo 7 – Transposição do rio São Francisco 
26

 

 
Origem/Título 

do Vídeo 
Exame 

CELPE-

Bras 

Espaço(s) Número e 

Natureza dos 

Participantes 

Finalidade(s) Grau de 

Formalidade 

Observações 

TV/UNICAMP/ 

Transposição do 

rio São Francisco 

2006 Estúdio de 

gravação 

de TV 

Repórter 

Luiza Bagion 

 

Entrevistados 

-Prof. Abel M. 

Genovez 

 

- Profa. Emília 

Rutkowski 

 

-Docente não 

identificada 

-Mostrar o 

projeto de 

transposição 

do rio São 

Francisco e as 

controvérsias 

geradas pelo 

assunto. 

Semiformal Tom normal 

Quadro 11, apresentado com estrutura adaptada de Almeida (2002). 

 

Fig. 12 - Slide do Vídeo 7 - Transposição do rio São Francisco 

                                                 

26
 A transposição do rio São Francisco se refere ao polêmico e antigo projeto de transposição de parte das 

águas do rio São Francisco, no Brasil, nomeado pelo governo brasileiro como „Projeto de Integração do 

rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional‟. O projeto é um empreendimento 

do Governo Federal, sob a responsabilidade do Ministério da Integração Nacional – MI. A obra prevê a 

construção de mais de 600 quilômetros de canais de concreto em dois grandes eixos (norte e leste) ao 

longo do território de quatro Estados (Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte) para o desvio 

das águas do rio. Ao longo do caminho, o projeto prevê a construção de nove estações de bombeamento 

de água. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Transposi%C3%A7%C3%A3o_do_rio_S%C3%A3o_Francisco; Acesso em: 

05 jan. 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Transposi%C3%A7%C3%A3o_do_rio_S%C3%A3o_Francisco


128 

 

 

Fig. 13 - Slide do Vídeo 7 - Transposição do rio São Francisco 

4.1.7.1 Descrição 

O vídeo é constituído de duas partes: uma apresentação do rio e o debate na TV 

Unicamp. Sobre uma tela cinza claro surge um quadrado que vai aumentando até ocupar 

a tela toda. No interior está um detalhe da América do Sul (cor verde) e em destaque o 

mapa do Brasil (cor amarela). Sucessivas aproximações vão identificando a região 

percorrida pelo rio São Francisco e seus coletores, da nascente até a foz. Enquanto 

mostram algumas fotos, uma voz feminina, diz em off:  

Este é o rio São Francisco. Com 2.800 km de extensão, ele nasce 

em Minas Gerais na Serra da Canastra e desemboca no oceano 

Atlântico entre Sergipe e Alagoas.  

Surge a imagem do mapa em primeiro plano que vai sendo enriquecida por 

dados que surgem sobre ele (2.800 km de extensão; 640 mil km
2
). Nesse momento 

aparece no mapa um ponto luminoso que vai percorrer  o trajeto do rio, da nascente até 

a foz: o rio São Francisco percorre o sertão permitindo o seu aproveitamento agrícola 

além do potencial energético.  

Em outra cena, em plano médio, é apresentada a repórter, que está de pé, na 

margem, de costas para um rio que corre lentamente. Mais atrás, observa-se o limite 

entre o rio e a mata ciliar. Ela é jovem, de cabelos pretos longos, veste blusa de malha 

rosa justa e decotada, com brincos de argola e um fino colar. Segura o microfone e fala 
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olhando diretamente para câmera, dando continuidade às informações que já foram 

dadas em off.  Na tela aparece o nome Luiza Bagion -- repórter. Ela termina a sua 

participação convidando os espectadores para  assistir o programa Palavras Cruzadas, 

que vai tratar do assunto. 

       Desde o século XIX, existe a intenção de transpor as águas do rio 

São Francisco para melhorar o abastecimento do nordeste. Hoje 

com o agravamento da seca, essa ideia toma mais força. 

Sobre um fundo cinza claro são apresentadas 13 fotografias que deslizam da 

direita para a esquerda, mostrando alguns locais por onde o rio passa antes de chegar ao 

oceano. 

 Ainda em off:  

                                O Projeto Transposição do rio São Francisco é uma das maiores 

polêmicas atuais. De um lado, a prioridade em fornecer água para 

a população irrigar os solos; de outro, documentos que atestam a 

inviabilidade da transposição, pois a oferta de energia elétrica 

será reduzida, além dos impactos ambientais na região e de 

interesses políticos. 

 Nesse momento, em plano médio, volta a repórter:    

Transpor ou não o rio São Francisco não é nada simples, 

envolve geógrafos, economistas e engenheiros e toda a 

sociedade. O programa “Palavras Cruzadas” de hoje analisa 

essa situação sob diferentes ópticas. A discussão começa 

agora!  Fique com a gente! 

Há um corte e, em plano geral,  mostra-se o estúdio, que se compõe de seis 

painéis verticais, e alguns escritos [“Palavras Cruzadas”, TV Unicamp].  À frente dos 

painéis, estão dispostas em arco quatro cadeiras simples, de braço, onde estão sentados 

três convidados, um homem e duas mulheres e o apresentador do programa. Todos 

usam microfones de lapela e estão com papéis nas mãos, provavelmente, a pauta do 

programa.  

Em primeiro plano, mostra-se o Prof. Abel M. Genovez, da Unicamp – Faculdade 

de Engenharia Civil Arquitetura e Urbanismo. Ele está sentado, aparenta ter uns 40 

anos, veste camisa azul-clara de mangas curtas e calça social. Parece estar à vontade, de 

pernas cruzadas. Fala com segurança, demonstrando conhecimentos técnicos e enfoca a 

participação com dados relevantes e objetivos: 
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                           Eu diria que a principal polêmica tá relacionada com essa política 

das secas, poderíamos resumir assim. Quer dizer, os conflitos de 

interesses, essa quantidade de dinheiro que é aplicada no nordeste, 

que não resolve o problema, que não chega àquela pessoa que vive 

no interior, a região apresenta vários contrastes, como a parte 

urbana, tem uma parte urbana muito grande, tem, temos um sertão, 

um semiárido muito grande, então tudo isso daí é realmente muito 

polêmico. 

A seguir, em primeiro plano, começa a fala de outra participante do debate, Prof
a
. 

Emília Rutkowski, docente da mesma Faculdade. Ela aparenta uns 40 anos, traja blusa 

branca decotada com detalhes na gola, calça jeans larga, e um casaco bege com 

ombreiras e mangas dobradas. Usa calçado preto com solado alto. É uma mulher de 

traços fortes, usa penteado tipo afro discreto. Está de óculos retangulares, colar artesanal 

(parece um trabalho indígena) de contas vermelhas, bem elaborado, relógio, e nos dedos 

diversos anéis grandes. Sua voz é calma e agradável, fazendo boas colocações com 

tranquilidade e propriedade. Dá a impressão de que o seu discurso é o resultado de um 

estudo sobre o assunto e tem consistência e coerência:    

      Tem uma lógica inclusive de ocupação daquele território, de uso 

daquele território, que faz com que uma  uma uma forma de de 

distribuição de chuva, que é natural, passe a ser um problema. Nós 

não poderemos nunca viver na caatinga achando que a gente vai 

levar pra caatinga o mesmo tipo de comportamento que a gente 

tem na Mata Atlântica. Então a gente, ad aeternum, tá tentando 

levar a Mata Atlântica, o comportamento de vida da Mata 

Atlântica pra dentro da caatinga, sem inclusive conversar com as 

pessoas que moram na caatinga o que que na realidade seria  

qualidade de vida pra eles vivendo na caatinga.  

S urge a seguir em primeiro plano o apresentador, um homem de uns 50 anos, de 

cabelo e bigode grisalhos, usa óculos, camisa social e gravata agora sem o paletó, e tem 

as mangas da camisa dobradas, talvez, para parecer menos formal. [Em pesquisa 

posterior, pode-se identificar o apresentador: Marcus Vinícius Ozores]. Na sua fala, 

querendo ser mais sintético, engana-se quanto à informação do valor da obra, sendo 

corrigido pelo Prof. Abel: 

                           O que eu tenho lido é que uma parte que você vai desviar dessa 

água ela vai reduzir a produção de energia elétrica. Agora cê tem 

um outro problema que é o gasto da energia elétrica pra bombear 

isto. O custo da construção total são 4 bilhões e meio - 4,5  – o 

governo está pensando em gastar 4,5 bi de reais („reais‟). Esse 

custo que o Sr. tá falando é o custo que já está embutido da obra? 
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A câmera foca no Prof. Abel, que responde esclarecendo a dúvida do 

apresentador:  

É o custo da obra pra levar a água até esses locais. Essa é uma 

outra questão polêmica, é que ninguém tá dizendo da onde vai vir o 

dinheiro pra dentro dos Estados fazer aproveitamento dessa  água. 

Há outro corte e, em plano médio, a Prof
a
. Emília retoma seu discurso fazendo 

calmamente ponderações de caráter econômico, social e ecológico. Agora, com mais 

ênfase, aponta os aspectos que enfatizados e conclui:  

É um custo ecológico, é um custo social, é um custo sócio 

ambiental altíssimo, né, nós temos já espécies na caatinga tipo a 

ararinha-azul é uma espécie extinta, ela não existe em liberdade na 

caatinga. Se a gente for trazer agora toda população, toda a fauna, 

toda a flora, porque quando você traz a água, cê não tá trazendo 

um recurso hídrico, cê está trazendo o ecossistema, ce tá 

transpondo o ecossistema de um lugar pra outro. Acho que essa é a 

discussão que eu não consegui ver em nenhum momento, em 

nenhum documento.  

Há ainda uma segunda mulher, sentada na segunda cadeira, sem nenhuma 

participação no debate, além de olhar para aqueles que estão falando. Ela mostra uma 

postura corporal muito diferente da Prof
a
. Emília e dos demais participantes. Ela está 

entre Abel e Emília, sentada pouco à vontade, tímida e contraída, com os braços junto 

ao tronco, da mesma forma os joelhos e pés. As mãos seguram os papéis da pauta. Sua 

presença só é notada em plano médio e não aparece em primeiro plano. Sua única 

participação no programa é a de ocupar uma cadeira para compor o cenário. Ficam 

várias dúvidas: por que foi convidada? O que teria dito ou será que não disse nada de 

importante ou interessante? Por que na reedição, ou talvez, na própria edição original do 

vídeo, não lhe foi dado espaço para falar?  

 4.1.7.2 Representação sociocultural   

Corroborando as ponderações apresentadas na reportagem, pode-se verificar que 

cientistas, especialistas e movimentos sociais, de várias localidades do Brasil, têm 

tratado do tema. Dentre eles, Campos e Studart (2001), da Universidade Federal do 

Ceará, afirmaram: 

A seca no Nordeste brasileiro tem sido objeto de muitos estudos e 

debates. O tema é polêmico, de muitas facetas e longevo em suas 

discussões. Após a seca de 1777, que duraram três anos e resultou 

na morte de centenas de milhares de nordestinos, a busca do 
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entendimento do problema e de possíveis soluções tem sido tentada. 

(CAMPOS e STUDART (2001, s.n.p.) 

 

Como se pode observar, trata-se de um problema antigo enfrentado pelo homem 

ao ocupar um ambiente que se caracteriza por ter uma longa estação seca, onde, 

teoricamente, só sobreviveriam alguns seres vivos altamente adaptados. Porém, a 

solução proposta não resolve o problema do ser humano que vive naquele local, pois é 

impossível mudar esse ecossistema.    

  Dentre as análises realizadas, destaca-se a do eminente cientista Prof. 

Aziz-Ab‟Saber, que fez algumas considerações:  

Um fato absolutamente deplorável no projeto de transposição de 

águas do São Francisco para o setor além-Araripe do Nordeste seco 

diz respeito à total ausência de estudos básicos sobre a dinâmica 

climática macrorregional. Não é possível afirmar, em termos 

genéricos, que o projeto prevê a retirada de apenas 1% do volume 

das águas do "Velho Chico" e que, por essa razão mesma, não 

haverá prejuízo para as funções permanentes do rio em relação às 

hidrelétricas de Paulo Afonso, Itaparica e Xingó. (Ab‟SABER, 

2006). 

 E prossegue: 

Ao se iniciar a ideia da transposição de águas do São Francisco para 

o Ceará e Rio Grande do Norte, ninguém se preocupou com os 

problemas da própria região de onde sairiam as águas. Era uma 

ideia fixa por transpor, apesar das observações corretas feitas pelo 

então bispo de Barra ao então candidato a presidente e alguns de 

seus companheiros. Caberia ao sucessor de dom Itamar Viana - 

Luiz Flávio Cappio - a tarefa histórica de um protesto contra o 

simplismo e a desatenção dos responsáveis pelo projeto em relação 

aos próprios problemas do setor semiárido do São Francisco. Tinha 

muita razão dom Cappio ao fazer sua greve de fome em Cabrobó, 

em frente à represa de Sobradinho. O episódio balancou os ânimos 

dos autoritários e incompetentes mentores do projeto. Dom Cappio 

foi induzido a acabar com seu histórico protesto de repercussão 

nacional. (Ab‟SABER, 2006). 

 O especialista ainda acrescenta: 

Problemas e polêmicas como esse caso, lamentavelmente, não têm 

sido raros no Brasil. Percebe-se que o povo brasileiro espera e torce 

para que, um dia, essa realidade se altere e que princípios éticos 

norteiem mais e melhor o País; dessa forma, espera-se reduzir essa 

enorme desigualdade social, que modificaria a condição do Brasil, 

permitindo alcançar outros patamares. Até então, as denominações 

subdesenvolvido, Terceiro Mundo, em desenvolvimento ou até 
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mesmo o mais recente rótulo de emergente, mera retórica ou jogo 

de palavras, ainda permanecem. (idem)  

            Desse contexto polêmico, no vídeo em análise, participam duas mulheres. Uma 

não se manifesta e a outra fala com segurança e calma. Com muita propriedade e 

didatismo, ela expõe e defende seu ponto de vista, deixando bem claras sua opinião e 

sua perplexidade diante da forma como vem sendo conduzido o Projeto. Explicita seu 

espanto e protesta, sem se alterar, ao perceber a inexistência de um debate mais 

consistente e amplo, relativo a certas questões fundamentais que contemplem o impacto 

ambiental que será causado em certos ecossistemas – essa é a discussão que eu não 

consegui ver em nenhum momento, em nenhum documento.  

Trata-se da Prof
a
. Emília Rutkowski, de fisionomia com traços fortes, simpática, 

bonita e vistosa. Ela desenvolveu sua formação acadêmica em múltiplos territórios 

geográficos e diferentes áreas do conhecimento e instituições – da graduação ao 

doutorado – de Belo Horizonte/UFMG, passa pela Escócia na University of Sterling, vai 

para São Paulo na USP e culmina essa trajetória em Campinas, na Unicamp, como 

docente da Faculdade de Engenharia. Esse percurso revela uma pessoa arrojada, 

corajosa, ousada, que se desterritorializa diversas vezes, migrando e emigrando, 

construindo diferentes identidades e representações em um mundo sem fronteiras ou 

barreiras.  

Além desses aspectos apontados, o gestual e a forma moderna como Emília se 

apresenta denotam uma mulher decidida e autoconfiante. Tudo isso fica mais evidente e 

chama a atenção nesse vídeo, pelo contraste visível em relação à outra mulher ali 

presente, que, se supõe tenha participado do debate em algum momento, mas que não é 

mostrado nesse excerto da reportagem. Trata-se de pessoa mais franzina, cabelos claros, 

trajando roupa acinzentada formal, discreta e clássica, sem outros adereços além de um 

relógio de pulso. Na reedição apresentada, ela se limita a virar a cabeça para o lado de 

quem está falando e a olhar, à espera de lhe darem a vez. Porém, essa hora não chegou, 

e ela representa ali uma mulher de aparente passividade, pouco ou nada assertiva porque 

emudecida, silenciosa e silenciada pelo contexto, por não lhe terem dado espaço, pois 

competência, seguramente ela teria e tem, uma vez que estava participando de um grupo 

em um debate juntamente com outros profissionais especialistas que discutiriam um 

assunto muito complexo, sério e relevante. Ela parece pouco à vontade, quase 
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desconfortável e de certa forma intimidada – impressão revelada por sua maneira 

acanhada de se portar, embora atenta e interessada.  

 

Ao buscar saber quem seria aquela terceira participante do debate, verificou-se 

que é a Prof
a
. Ana Ines Borri Genovez, Engenheira, da mesma Faculdade que os outros 

dois, cuja graduação foi feita na Universidad Nacional de Córdoba e as pós-graduações 

na USP, sempre na área de “Engenharia Civil, com ênfase em Engenharia Hidráulica, 

atuando em temas sobre vertedores e barragens, estudo experimental, dimensionamento 

hidráulico, arrastamento de ar e cavitação”, conforme consta do site da própria 

Unicamp. Dispondo dessas informações, julgou-se pertinente e relevante falar um pouco 

sobre quem é essa mulher, exatamente pelo papel ali desempenhado, pelo silenciamento 

que lhe foi imposto na reedição da reportagem. Trata-se de uma mulher empoderada, 

com uma atuação expressiva em um universo eminentemente masculino, o que torna 

mais interessante e instigante a representação e o papel que lhe coube desempenhar 

naquele momento. Causou mais estranhamento pelo fato de a Comissão Técnica, autora 

da reedição, ser constituída basicamente por mulheres (90%). Que significado se pode 

depreender daí em termos dessa representação feminina pretendida ou proposta?    

 

Inferindo que ela seja uma estrangeira, da Argentina (devido ao fato de ter 

cursado sua graduação em Córdoba), pode-se compreender melhor sua maneira discreta 

de se vestir, seu jeito mais retraído e formal de se apresentar, contrastando com a forma 

mais despojada, exuberante, tipicamente brasileira, da Prof
a
. Emília. Realmente, cada 

povo tem a sua maneira específica de se vestir, de se portar e se posicionar até 

fisicamente, que dizem muito sobre sua identidade e forma de interagir em 

determinados contextos de trabalho.  

 

Com base nesse raciocínio, talvez agora, se possa interpretar de forma diferente 

a atitude da professora, ao ficar olhando para um lado e outro, observando quem estava 

falando – na realidade ela estava muito atenta para o que estava sendo exposto, não era, 

como pareceu, uma atitude passiva. Aparentemente pode ter sugerido isso, mas na 

realidade era uma atitude proativa, de prestar muita atenção ao que estava sendo 

construído para poder dar continuidade com coerência ao que deverá dizer quando e se 

for solicitado. Denota, pois, tratar-se de uma pessoa concentrada, atenta e consciente do 
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seu papel naquele momento, o que pode ser inferido por sua trajetória profissional 

acadêmica.  

 

4.1.8 Vídeo 8 - Especial Capoeira  

 
Origem/Título 

do Vídeo 

Exa-

me 

CEL-

PE-

Bras 

Espaço(s) Número e 

Natureza dos 

Participantes 

Finalidade(s) Grau de 

Formalidade 

Observações 

TV UFBA/ 

Especial Capoeira 

2009 Público - 

Praça Municipal 

de Salvador 

(BA) 

 

Restrito- 

Sala de 

capoeiristas 

 

Capoeiristas 

e pessoas na 

praça 

 

Ministro da 

Cultura 

Juca Ferreira 

Docente 

UFBA 

Adriana 

Albert 

- Destacar a 

Capoeira, 

reconhecida 

como 

Patrimônio 

Cultural 

Imaterial 

Brasileiro.  

 

Semi-formal 

 

-Político 

-Docente 

universitária 

 

 

Tom enfático – 

por parte do 

político 

 

 

Quadro 12, apresentado com estrutura adaptada de Almeida (2002). 

 

 

 

 

 
                 Fig. 14 – Slide do Vídeo 8 - Especial Capoeira 
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4.1.8.1 – Descrição 

 A TV UFBA apresenta o Especial Capoeira.
27

 Inicia-se o vídeo com 

informações da sua produtora [TV UFBA] sobre a “animação”; logo desaparece e 

continua o mesmo “desenho” de introdução. Em close, aparece um berimbau, ouvindo-

se a batida da capoeira. Uma tomada em grande plano mostra uma sala onde estão 

sentados vários capoeiristas e dois jogando. Outro grande plano mostra uma menina 

puxando um capoeirista mais velho para a roda. Ele está de blusa amarela; quando se 

aplica um zoom nos braços do homem, é mostrado um relógio. Um zoom da câmera na 

camisa de um dos capoeiristas destaca um emblema com alguns dizeres: “Academia 

João Pequeno de Pastinha”, formando um arco, e logo abaixo, em linha reta, “Centro 

Esportivo Capoeira de Angola”, em cores azul, amarelo, vermelho e verde, formando 

um arco. 

 

 Em plano longo, mostra-se uma grande praça com capoeiristas mestres e alunos, 

ora jogando, ora tocando instrumentos (Praça Municipal de Salvador). Ao fundo, um 

prédio de três andares, o Palácio Rio Branco. Ouve-se um som bem marcado em ritmo 

lento do jogo de capoeira; berimbau, atabaque, chocalho e  percussão metálica.  A 

música percorre toda a “animação”. 

 

 Em close, ao lado de um palanque armado, está um homem de meia idade, com 

terno cinza e gravata (diferindo de todos os demais) que fala enfaticamente sobre a 

capoeira (antes, durante e após a época do presidente Getúlio Vargas e hoje). Fala com 

desembaraço, olhando diretamente para a câmera, para o entrevistador e para todos os 

lados. Aproveita para fazer proselitismo político do presidente Lula. Na tela, sobre o 

filme, aparece uma mancha branca com o nome do entrevistado - Juca Ferreira – 

Ministro da Cultura
28

. As informações surgem sobre um branco mapa do Brasil. Ele diz: 

O Estado brasileiro até Getúlio teve como principal meio de 

relação com a capoeira a repressão. E de Getúlio pra cá alternou 

repressão, indiferença ou tentativa de retirar da mão dos mestres e 

                                                 
27

 Em 15 de julho de 2008, a capoeira foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo 

Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mestres e capoeiristas festejaram na Praça 

Municipal de Salvador.  

28
 João Luiz Silva Ferreira, mais conhecido como Juca Ferreira (Salvador, 31 de janeiro de 1949) é 

sociólogo e político brasileiro. Vem dedicando sua trajetória profissional à vida política e às ações 

culturais e ambientais. Em agosto de 2008, foi convidado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula 

da Silva, a assumir o cargo de Ministro de Estado da Cultura, em que permaneceu até o final do governo 

Lula. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Juca_Ferreira ; Acesso em: 14 jan. 2012; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Juca_Ferreira
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passar pra professores de Educação Física. Esse é o segundo gesto 

positivo que o Estado brasileiro tem. O primeiro foi Getúlio ao 

reconhecer a capoeira como o único esporte autenticamente 

brasileiro, mas agora a gente, no governo Lula, amplia o 

significado, a gente tá reconhecendo as as as múltiplas dimensões 

da capoeira, a capoeira é arte, a capoeira é dança, a capoeira é  

jogo, a capoeira é cultura, a capoeira são valores. Então não é só 

um esporte, tratar capoeira como esporte é como corpo sem alma.  

 Volta a “animação”; agora a batida da capoeira está mais rápida e os jogadores 

acompanham. Sobre a animação aparece O começo... . O desenho e a música vão 

diminuindo até desaparecer e, em off, ouve-se a voz de uma mulher que vai 

aumentando. 

 Em plano médio, aparece uma jovem de uns 25 anos, com óculos modernos, 

cabelo crespo cortado rente, exceto sobre a orelha esquerda, onde há uma mecha rala 

mais comprida que  ultrapassa a orelha, na outra orelha há uma argola. Ela está usando 

blusa de malha branca sem gola e fino colar de três voltas de pequenas contas azuis. 

Talvez uma capoeirista.  Atrás dela, à esquerda da tela, há instrumentos musicais 

(berimbau, atabaque, chocalho...); atrás dela, junto à parede, há pés de  espada-de-são-

jorge, comigo-ninguém-pode e outra planta não identificada. 

 Na parte inferior esquerda da tela, sobre uma mancha branca, surge a 

identificação da jovem -- Adriana Albert – Historiadora.
29

  Ela fala com desenvoltura e 

afetação, bem à vontade, balançando a cabeça, abrindo os olhos e elevando as 

sobrancelhas, balançando o tronco (um tanto teatral) para dar ênfase ao que está 

falando, tudo com um leve sotaque baiano. Gesticula, coça o nariz, e em certas palavras 

abre bem a boca. Nos momentos em que ela movimenta a cabeça para trás, olha para a 

câmera, como se estivesse num plano mais elevado, parecendo querer colocar-se acima 

da câmera. Dá a impressão que está falando com colegas, mas sem ter uma postura 

professoral. Enquanto fala em off a respeito das etnias africanas, vão surgindo desenhos 

                                                 

29
  Adriana Albert Dias é autora do livro Mandinga, Manha & Malícia: uma história sobre os capoeiras na 

capital da Bahia (1910 -1925) . Salvador, EDUFBA, 2006. 194p.; 
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dos tipos de África (Rugendas)
30

, do jogo de capoeira (possivelmente Debret)
31

 e de 

outro aquarelista do século XIX.  

 

Fig. 15 – Gravura de Rugendas: Jogar Capoeira ou Danse de la Guerre, de 1835 

  

 As pinturas vão se apagando, e Adriana retorna ao vivo, para concluir a 

participação. O conteúdo de sua fala é o seguinte: 

As pessoas querem muito saber da onde é que vem a 

capoeira, né, o Carlos Eugênio, que foi um dos primeiros 

pesquisadores sobre a capoeira no Rio, ele vai colocar que 

nessa época capoeira era praticada principalmente por 

africanos, né, africanos que estavam aqui no Brasil e que 

                                                 

30
 Johann Moritz Rugendas (Augsburgo, 29 de março de 1802 - Weilheim an der Teck, 29 de maio de 

1858), artista alemão que viajou por todo o Brasil, durante o período de 1822 a 1825, pintou os povos e 

costumes que encontrou. Rugendas era o nome que usava para assinar suas obras. Cursou a Academia de 

Belas-Artes de Munique, especializando-se na arte do desenho. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Johann_Moritz_Rugendas; Acesso em: 05 jan. 2012. 

31
 Jean-Baptiste Debret ou Debret (Paris, 18 de abril de 1768 - Paris, 28 de junho de 1848), pintor e 

desenhista francês. Integrou a Missão Artística Francesa (1816) que fundou, no Rio de Janeiro, uma 

academia de Artes e Ofícios, mais tarde Academia Imperial de Belas Artes, onde ele lecionou pintura. De 

volta à França (1831) -- publicou Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil (1834-1839), documentando 

aspectos da natureza, do homem e da sociedade brasileira no início do século XIX. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Debret ; Acesso em 05 jan. 2012. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Johann_Moritz_Rugendas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Debret
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vinham de diferentes etnias, diferentes lugares de África, né, então, 

a capoeira eh no começo ela ta sendo praticada principalmente 

por africanos. Agora, dizer que existia capoeira na África é uma 

outra questão, né, por quê? Tem até uma música que diz “baixinha 

foi a África pra mostrar a capoeira do Brasil” é porque, eh eh é 

vem evidente e aí eu acho que, pelo menos pra gente assim assim, 

que a capoeira tem fortes laços com  África, mas ela ela como ela 

se apresenta  aqui no nosso País, a gente não encontrou em 

nenhum lugar da África. Agora tem diversas manifestações 

culturais, eh, de diferentes lugares da África eh que tem relação 

com a capoeira, danças, rituais, lutas, que a gente encontra 

inclusive movimentos né que também aparecem na capoeira hoje. 

Então ela tem raízes africanas, isso sem dúvida nenhuma.     

  

 Encerra-se o vídeo. 

4.1.8.2 Representação sociocultural  

 Sobre a capoeira, fortemente presente na Bahia: 
32

 

A capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte 

marcial, esporte, cultura popular e música. 

Desenvolvida no Brasil principalmente por descendentes de 

escravos africanos com alguma influência indígena, é caracterizada 

por golpes e movimentos ágeis e complexos, utilizando 

primariamente chutes e rasteiras, além de cabeçadas, joelhadas, 

cotoveladas, acrobacias em solo ou aéreas. 

Uma característica que distingue a capoeira da maioria das outras 

artes marciais é a sua musicalidade. Praticantes desta arte marcial 

brasileira aprendem não apenas a lutar e a jogar, mas também a 

tocar os instrumentos típicos e a cantar. Um capoeirista experiente 

que ignora a musicalidade é considerado incompleto. 

 

Considerando a participação destacada do Ministro da Cultura e da Historiadora 

no vídeo, algumas considerações são feitas sobre essas falas. Cada um, a seu modo, 

parece apresentar uma performance de espetáculo.  

 A fala do Ministro apresenta um discurso articulado, com o propósito de 

conquistar a simpatia dos ouvintes para com o tema abordado, não se furtando ao uso de 

expressões típicas da oralidade (início de período com aditivas para garantir o 

encadeamento das ideias). 

 A empolgação com que o entrevistado pretende assegurar a gradação ascendente 

dos juízos emitidos na exposição – com o claro intuito de chegar a uma conclusão 

apoteótica – constrói-se pela listagem dos predicativos “arte/ dança/ jogo/ cultura/ 

valores, em que os termos de base substantiva pretendem tecer o clímax da exposição, 

                                                 

32
 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Capoeira ; Acesso em: 03 jan. 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Capoeira
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finalizando hiperbolicamente com a desastrada comparação “capoeira - esporte”/ “corpo 

e alma”. 

 

 A seleção de palavras para expressar as ideias do falante revela-se na repetição 

do determinante „as, as, as‟ que apontam a dificuldade em encontrar o termo adequado 

aos seus desígnios. A informalidade do pronunciamento em análise é constatada, entre 

outros usos, no uso da expressão „a gente‟ para designar o sujeito da ação de 

„reconhecer‟ e a apócope da preposição „para‟ („pra‟). 

 

 Por sua vez, a fala da historiadora sugere evidências de sua afinidade e até 

mesmo paixão por seu objeto de pesquisa, a Capoeira. É tamanho o entusiasmo com que 

narra e comenta a presença da luta na Bahia e seu significado geral, a sua possível 

origem africana até suas várias realizações e adaptações baianas. Interessante, também, 

observar o local em que Adriana concede a entrevista. Como ela se apresenta como 

historiadora da UFBA, é razoável inferir que ali faz parte do seu local de trabalho, de 

pesquisa. Trata-se de um espaço decorado com diversos objetos simbólicos da cultura 

afro-baiana, denotativas do sincretismo e crendices ali existentes – veem-se várias 

plantas cujo objetivo é proteger e afastar o mau olhado, curiosamente há várias delas e 

não só uma; representando a capoeira, mostram-se instrumentos usados nessa atividade. 

 

  Para completar o cenário, é apresentada Adriana, capoeirista, que apesar de 

carioca (conforme informações obtidas no Currículo Lattes e outras fontes), já está 

metamorfoseada em baiana, usando inclusive um fio de contas azul. Pode-se dizer que 

se tem ali um quadro representativo da absorção de uma outra cultura, ou, no dizer de 

Hall (2005), tem-se o descentramento do sujeito e a fragmentação de sua identidade, 

uma vez que não existem identidades fixas ou estáveis, mas fragmentadas, inacabadas, 

abertas, contraditórias e instáveis. São, pois, (re)construídas continuamente nas mais 

diversas situações interativas. 

 

Adriana representa uma jovem migrante, determinada, ousada, muito expressiva, 

empreendedora e bem sucedida nos seus diferentes projetos. É interessante notar nessa 

hibridização o seu jeito de ser muito agitado, com a representação estereotipada do 
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baiano de fala pausada, de gestos lentos, diferente do que se diz do carioca: o agitado e 

malandro que se ajeita com um bom papo, amante do carnaval e do bom samba.  

 

4.1.9 Vídeo 9 - Automedicação  

 

Origem/Título 

do Vídeo 

Exame 

CELP

E-Bras 

Espaço(s) Número e 

Natureza dos 

Participantes 

Finalidade(s) Grau de 

Formalidade 

Observações 

FENAM TV/ 

Automedicação 

2009 Público – 

Não 

identificado 

 

 

 

Repórter 

Taciana Giesel 

Entrevistados 

-Cidadão 1 

-Cidadão 2 

-Cidadão 3 

-Cidadã 1 

-Cidadã 2 

 

-Maria Delgado 

(ANVISA) 

 

-Hélio Araújo, 

Presidente do 

CRF (DF) 

- Dr. José 

Erivalder 

(FENAM) 

- Mostrar que 

o hábito do 

brasileiro, de 

utilizar 

medicação 

sem prescrição 

médica, deve 

ser evitada 

 

Informal 

 

 

 

Tom normal 

Quadro 13, apresentado com estrutura adaptada de Almeida (2002). 

 

 
Fig. 16 – Slide do Vídeo  9 – Automedicação 
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Fig. 17 – Slide do Video 9 - Automedicação: Entrevistada sem identificação 

 

4.1.9.1 Descrição 

 Trata-se de um vídeo educativo produzido pela TV da Federação Nacional dos 

Médicos - FENAM,
33

 que aborda problemas da automedicação
34

 sem orientação 

médica, quase totalmente narrado em off pela repórter Taciana Giesel, que só aparece 

terço final da reportagem. São entrevistadas pessoas anônimas na rua e algumas 

autoridades representativas da área de Saúde – Sindicato, Conselho Regional de 

Farmácia, da ANVISA (DF) e da FENAM para investigar esse tema.   

A repórter, em off, inicia sua matéria dizendo que   

       o cidadão brasileiro tem o hábito de tomar medicamentos sem 

orientação médica. Dores de cabeça, azia, dor no estômago ou 

enjoos são sintomas considerados comuns pela sociedade, que 

muitas vezes optam pela automedicação ao invés de procurar um 

médico.  

                                                 
33

 FENAM (Federação Nacional dos Médicos), fundada em 1973 pela união dos sindicatos médicos (Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Minas Gerais e Pernambuco), com o objetivo de lutar pelos 

seus interesses, por suas condições de trabalho e pela formação dos profissionais da medicina, e tudo mais 

que diz respeito à saúde. Hoje a FENAM, presente de Norte a Sul do País, tem uma TV que produz 

vídeos de eventos, debates e tudo mais de interesse médico. Disponível em: 

http://portal.fenam2.org.br/portal/showData/397680 ; Acesso em: 10 mar. 2012; 

34
 Automedicação é a prática de ingerir medicamentos sem o aconselhamento e/ou acompanhamento de 

um profissional de saúde qualificado, em outras palavras, é a ingestão de medicamentos por conta e risco 

por um indivíduo. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Automedica%C3%A7%C3%A3o ; Acesso 

em: 10 mar. 2012; 

http://portal.fenam2.org.br/portal/showData/397680
http://pt.wikipedia.org/wiki/Automedica%C3%A7%C3%A3o
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Ao mesmo tempo em que a repórter narra, o vídeo apresenta imagens (plano 

conjunto) do interior de uma instituição hospitalar, onde em uma fila, sete pessoas estão 

sendo atendidas, através de uma pequena janela. Em seguida, em uma tomada externa, 

são mostradas em plano geral e conjunto, três diferentes situações onde grupos de 

pessoas estão aguardando ou usando transporte público. 

Mudando para o interior de uma instituição médica (inferido pelo aspecto do 

lugar), a câmera faz uma panorâmica (plano médio) em um local onde há muitas 

prateleiras arrumadas com medicações, ainda em off, a repórter, com o objetivo de fazer 

um levantamento da opinião pública, lança pergunta norteadora: Você já tomou algum 

medicamento sem a prescrição médica? Sem aparecer, a repórter aborda homens e 

mulheres, jovens e adultos, em quatro tomadas diferentes (plano médio) com a mesma 

pergunta:  

O primeiro passante, talvez intimidado, responde rápido e foge da câmera: Já! 

Outro jovem de cabelos pretos longos, blusa preta, após breve hesitação, responde 

rapidamente: Ah, já!  Em seguida a câmera focaliza um homem adulto, sentado em local 

aberto, de uns 40 anos, usando camisa branca, olha para cima, para a repórter e 

responde: Já, já, várias vezes! Em outra tomada, uma mulher jovem sentada numa 

lanchonete olha para a repórter e responde: Com certeza!... A repórter continua sua 

pesquisa e aborda uma jovem apressada, de cabelos pretos longos, trajando blusa 

decotada azul marinho, que responde rápido: Já!. Em seguida, numa outra tomada, 

procura justificar a sua resposta: 

Já tomei, ah, porque, de repente, eu achava sabia o que eu 

precisava e que o médico não tava disponível no momento. Eu 

entrei na farmácia e perguntei pro farmacêutico e comprei. 

Considerando suficientes os depoimentos colhidos e as entrevistas realizadas, a 

repórter continua sua narrativa e, em off, justifica sua pesquisa explicando que foi  

       pensando nisso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a 

ANVISA, em parceria com o Ministério da Saúde, lançou a 

campanha: A informação é o melhor remédio, que tem como 

objetivo esclarecer a população sobre os riscos da 

automedicação.   

A câmera, acompanhando a fala da repórter, mostra em plano geral o aspecto 

externo do prédio da ANVISA, inicialmente em plano médio e a seguir, abrindo para 
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um plano geral. No interior do prédio, a câmera focaliza em close um pequeno 

prospecto cor verde que contém a seguinte informação: Só vale o que está escrito, e, a 

seguir, faz um movimento mostrando, sobre a mesa, diversos outros informativos com 

orientações e cuidados que as pessoas precisam e devem ter. 

Em seguida, em primeiro plano, a câmera focaliza uma mulher jovem, bonita, de 

cabelos castanhos compridos, maquiada e vestida com um casaco rosa sobre uma 

camisa verde, cujo nome aparece – Maria Delgado – Gerente de Propaganda da 

ANVISA. Ela está sentada atrás de uma mesa tendo ao fundo um painel verde escuro 

com o nome ANVISA. Ela fala olhando para a esquerda onde está a repórter:  

       O médico e o farmacêutico têm o papel fundamental que é dizer do 

medicamento, o médico de orientar e prescrever, né, a melhor 

opção terapêutica pro paciente e o farmacêutico de complementar 

a informação quando for entregar esse medicamento para o 

cliente.  

A repórter completa a informação, fazendo um alerta:  

Mas é importante ressaltar que cada um destes profissionais tem 

uma função distinta: só o médico pode prescrever medicamentos, 

enquanto que o farmacêutico tem o papel de só vender os remédios 

que apresentarem receita médica. 

A câmera mostra o interior de um consultório em que se encontra uma médica 

de jaleco branco, sentada atrás de uma mesa. Sobre a mesa, há papéis e, ao lado, um 

computador. Na sua frente, está um homem de costas para a câmera. A câmera muda de 

lado invertendo a posição, o paciente é visto frontalmente e a médica, de costas. O 

homem, que aparenta uns 45 anos, usa um suéter verde claro sobre uma camisa clara e 

se comunica gesticulando as mãos. 

Agora em plano médio é feita uma panorâmica da esquerda para a direita, e 

apresentam-se detalhes do local onde há distribuição de medicamentos. Atrás de um 

balcão, há três funcionárias uniformizadas e uma delas está atendendo uma senhora 

idosa, que segura o que deve ser uma receita.  

Neste momento, a repórter faz uma outra pergunta para obter outras informações 

de que necessita para completar sua matéria: O farmacêutico, ele também pode 

prescrever medicamento?  
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Em outro local, em primeiro plano, a câmera mostra um homem de uns 45 anos, 

gordo, de camisa sem gravata, usando óculos, sentado atrás de uma mesa, cujo nome é 

mostrado HÉLIO ARAÚJO – Presidente do Conselho Regional de Farmácia do DF. 

Tendo o microfone apontado em sua direção, ele hesita, fica mudo por alguns segundos, 

(intimidado?), movimenta curiosamente os olhos e, por fim, responde: Nnnão..., quem 

prescreve é o médico!  

Agora, em plano médio, é a primeira vez que a repórter aparece de microfone 

em punho diante da porta de uma farmácia: Taciana Geisel – Repórter. É uma jovem 

bonita, de cabelos louros, trajando uma blusa branca e suéter preta discreta. Apesar da 

boa aparência, seu timbre de voz é um pouco estridente e aguda. Ela se vira e olha para 

o lado e a câmera acompanha o seu olhar mostrando o interior do estabelecimento, no 

momento em que se aproxima do balcão um comprador com um papel na mão. Ele é 

atendido por um funcionário, que pega a receita e volta-se para um computador sobre o 

balcão (narração em off). Enquanto a câmera focaliza os dois, a repórter ingressa na 

cena (vindo da esquerda), ocupa o centro da tela, continua a sua fala se dirigindo ao 

espectador. 

       O paciente deve dirigir-se à farmácia  com a receita em mãos, 

que deve conter o nome completo do paciente, o endereço, a 

posologia do medicamento com o método de administração, 

além do tempo de tratamento. Caso o paciente chegue à 

farmácia sem a receita, o farmacêutico deve orientá-lo a 

procurar um médico.  

Em primeiro plano, no corredor de um prédio, a câmera focaliza um homem 

grisalho sendo entrevistado, aparentando uns 60 anos, vestido com um jaleco branco. 

Aparece o seu nome -- Dr. José Erivalder – Vice-Presidente da ANVISA. Em sua 

declaração, informa: 

 o médico é um prescritor, né, o médico é aquele que faz o 

diagnóstico e que elabora a estratégia de tratamento e 

prescreve a medicação, e o farmacêutico é aquele que vai 

efetivamente fazer com que essa esse eh medicamento, esse 

tratamento chegue à população, chegue ao paciente de uma 

maneira efetiva e com qualidade.  

Neste momento, Taciana Giesel encerra a reportagem dizendo: E como a 

informação é o melhor remédio, vale lembrar: remédios só com receita e prescrição 
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médica. Aparece, então, o endereço eletrônico da instituição: 

FALAMEDICO@GMAIL.COM  

4.1.9.2 Representação sociocultural  

 A cultura da automedicação pode expor inúmeras pessoas ao perigo. O assunto 

vem sendo estudado na literatura médica e também pelas organizações responsáveis 

pelo controle da saúde no país. Um Editorial da Revista da Associação Médica 

Brasileira, ao alertar sobre os efeitos adversos da automedicação, também considera: 

A automedicação é uma prática bastante difundida não apenas 

no Brasil, mas também em outros países. Em alguns países, 

com sistema de saúde pouco estruturado, a ida à farmácia 

representa a primeira opção procurada para resolver um 

problema de saúde, e a maior parte dos medicamentos 

consumidos pela população é vendida sem receita médica. 

Contudo, mesmo na maioria dos países industrializados, 

vários medicamentos de uso mais simples e comum estão 

disponíveis em farmácias, drogarias ou supermercados, e 

podem ser obtidos sem necessidade de receita médica 

(analgésicos, antitérmicos, etc.). (EDITORIAL, 2001). 

  

 Os medicamentos são comprados em geral por indicação de pessoas amigas 

divulgação na imprensa, Internet, ou ainda indicação dos balconistas – desde 

antitérmicos, anti-inflamatórios e analgésicos até os medicamentos para emagrecer, as 

vitaminas, dentre outros.  

 Deve-se lembrar ainda que nesse processo de buscar uma cura para tantos males, 

interferem as crenças e tradições populares que acabam por se confundir com as 

propriedades curativas de muitas plantas silvestres. 

 

 No Brasil, o Ministério da Saúde, por meio da ANVISA - Agência Nacional da 

Vigilância Sanitária, exerce “proteção da saúde da população por intermédio do controle 

sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à 

vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das 

tecnologias a eles relacionados”. (ANVISA, s.d.) 

Dos três profissionais entrevistados, uma é mulher, que se manifesta em 

orientação da população em geral para assuntos de importância no âmbito da saúde: 

Maria Delgado, gerente geral de Monitoramento e Fiscalização de Propaganda dos 

Produtos Sujeitos a Vigilância Sanitária da Agência (ANVISA). Trata-se de uma jovem, 
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de boa aparência, preparada, empreendedora, que ocupa um cargo de muita importância 

e poder, atuando em um universo empresarial preponderantemente masculino. É preciso 

dizer que o espaço que lhe foi destinado no vídeo, comparativamente ao cargo que 

ocupa, minimizou a sua importância. Sua resposta à entrevistadora é clara, concisa e 

coerente, compatível com seu status profissional. Pesquisas posteriores reforçam Maria 

José Delgado Fernandes, como uma mulher que não só ocupa um lugar no poder, mas 

que efetivamente tem o poder, dada sua trajetória profissional e sua atuação expressiva, 

nos mais diferentes eventos da sua área de trabalho.   

A outra entrevistada é uma mulher, que ao passar por uma rua, um não-lugar, é 

selecionada para dar seu depoimento a respeito de um assunto muito comum no Brasil, 

a automedicação, independentemente da justificativa que se possa dar. Ao ser 

perguntado se ela se automedica, responde de uma forma firme, com um tom que denota 

alguém segura do que faz, com autonomia de ação, ainda que no caso, seja um fazer 

equivocado. Parece uma pessoa prática e que resolve seu dia a dia sem postergação. 

Representa, assim, mulheres decididas e práticas.  

 

 

4.1.10 Vídeo 10 - Alimentação Saudável   

 

Origem/Título 

do Vídeo 

Exa-

me 

CEL-

PE-

Bras 

Espaço(s) Número e 

Natureza dos 

Participantes 

Finalidade(s) Grau de 

Formalidade 

Observações 

Fiocruz Canal 

Saúde de 

TV/Alimentação 

Saudável 

2001 Público 

Passarela em 

Brasília (DF) 

 

Restrito 

Feira - 

Semana de 

Ciência e 

Tecnologia 

Stand da 

Fiocruz 

 

Coordenadora 

da Oficina 

(Nutricionista) 

Nutricionista 

Repórter 

 

 

-Conscientizar 

sobre a 

necessidade de 

alimentação 

infantil bem 

orientada, para 

evitar 

problemas 

futuros de 

obesidade 

Formal 

 

 

Tom normal 

Quadro 14, apresentado com estrutura adaptada de Almeida (2002). 
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Fig. 18 – Slide do Video 10 - Alimentação Saudável 

 

 
Fig. 19 – Slide do Video 10 - Alimentação Saudável 

4.1.10 .1 Descrição   

O vídeo tem início com a câmera focalizando, em plano geral, uma passarela de 

Brasília de com inúmeras pessoas atravessando, indo e vindo. Em off, uma voz feminina 

narra que   

 No Brasil, mais de 39 milhões de adultos estão acima do peso, de 

acordo com a OMS, mas a maior preocupação mesmo é com o 

número de meninos e meninas que padecem desse mal. Dados do 

IBGE são preocupantes: nas duas últimas décadas a obesidade 

infantil cresceu cinco vezes no país.  Hoje quase 18% das crianças 



149 

 

estão obesas, problema considerado de saúde pública pela OMS 

[...]  

Em plano geral, mostra-se o interior de uma sala retangular com janelas de vidro. 

Ao fundo, um painel colorido com frutos estilizados imitando caras e bocas e alguns 

dizeres. Mais à frente, uma mesa semicircular contém pratos de alumínio com imitações 

(plástico) de alimentos. No centro da sala, o piso está recoberto por um “tapete” de 

espuma de plástico colorido. Em seguida, em plano médio e primeiro plano, apresentam 

diversos alunos uniformizados segurando pratos de alumínio, circulam ao redor da 

mesa  escolhendo e se servindo dos seus alimentos preferidos. Uma voz em off, 

acompanha a escolha dos alunos e diz:  

Preocupada com esses índices, a Fiocruz de Brasília criou uma 

oficina para ensinar as crianças a comer: hoje elas ingerem mais 

calorias do que elas necessitam. 

Agora, a câmera, em primeiro plano seguido de uma panorâmica, mostra uma 

menina acima do peso, e, logo a seguir mais duas outras meninas e um garoto. Todos 

estão sentados com as pernas cruzadas e os pratos pousados no tapete. A tomada é feita 

de baixo para cima, ressaltando que a figura principal, e o foco das atenções são as 

crianças, objetivo maior do projeto.   

Mais uma vez, com a câmera mais aberta, mostra em plano geral o cenário 

descrito e com uma panorâmica pode-se ver melhor o ambiente, em que além do painel 

e da mesa, numa panorâmica rápida são mostradas crianças sentadas em círculo sobre o 

tapete. De costas para a câmera, vê-se uma jovem com os cabelos penteados e presos, de 

camiseta branca, que faz parte do círculo, conversando com os alunos.  

Em seguida, a câmera focaliza em primeiro plano, uma parte de um cartaz com 

uma figura estilizada de um homem de grandes óculos e jaleco (uma caricatura de 

cientista ou professor) e um balão com os seguintes dizeres: Aprenda a comer 

brincando com a Fiocruz!!. E mais abaixo: E lembre-se, lave as mãos antes 

das refeições!!  Com letras pequenas: Atividade apropriada para crianças de 6 a 11 

anos. 

Com o objetivo de descrever detalhadamente uma atividade da feira, vão 

narrando em imagens o que se passa. Assim, em primeiro plano, de baixo para cima, são 

focalizados vários tipos de alimentos e frascos de bebida. Mais ao fundo, estão alguns 
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alunos da escola, em roda ao lado da jovem que fala e gesticula. Em uma tomada 

panorâmica são vistos, sobre o tapete, pratos com alimentos e frascos, com tomada de 

pernas e braços dos alunos. São focalizados dois meninos sorridentes que parecem estar 

se divertindo. 

Neste momento, a câmera focaliza em primeiro plano uma mulher negra sendo 

entrevistada por uma repórter, que traz consigo seus instrumentos de trabalho – um 

microfone e um gravador. Ela tem mais de 40 anos, boa aparência, veste uma roupa 

branca, usa corte de cabelo moderno e bem cuidado; é identificada como Denise 

Oliveira - Coordenadora de Alimentos e Nutrição da Fiocruz. Ela explica e justifica o 

projeto, pois entende que  

 A gente vê hoje um choque aonde práticas que eram tradicionais, de 

famílias que mantinham o seu alimento preparado dentro de aspectos 

de prazer, de cultura, de até mesmo de um certo equilíbrio de 

convivência, hoje são rompidos pra atender uma certa prática que é a 

escolha de alimentos rápida, aonde se voltam para alimentos 

processados e esses, consequentemente, trazendo males importantes.    

Enquanto a entrevistada fala, a câmera faz duas tomadas em close de pratos com 

alimentos – coxinhas de galinha, ovos e batatas fritas e, em primeiro plano, um aluno 

que segura um prato com os alimentos escolhidos.  

Surge, a seguir, em plano médio, a repórter entrevistadora e narradora em off, 

que segura um microfone. É uma mulher loura de cabelos compridos, com cerca de 40 

anos, e está vestida com uma blusa azul e calça jeans. Como repórter, fala olhando 

direto para a câmera, movimenta a cabeça, o braço livre e a mão; surge o nome – Cleide 

Lopes – Brasília. A câmera acompanha o braço da repórter que se movimenta em 

direção à mesa: ela indica um dos pratos, enfatizando a preferência “negativa” dos 

alunos: 

O ponto crítico da alimentação infantil ocorre dos sete aos doze 

anos, fase em que a criança sente mais fome, estimulado pelo 

metabolismo de crescimento. E aí está o perigo, porque a maioria 

delas opta por alimento mais calóricos, e essa combinação resulta 

em obesidade. 

Volta a narração em off:  Em um estande da Fiocruz montado na Esplanada dos 

Ministérios. Nesse momento, em uma tomada externa, a câmera mostra, em plano geral, 

o  local onde está montada a Feira e o estande da Fiocruz. Em um grande cartaz está 
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escrito Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ilustrado com uma borboleta azul no 

canto. Ao lado, chama a atenção um grande triângulo vermelho semelhante a uma vela 

de barco. A calçada defronte ao evento está repleta de pessoas; pode-se ver que há três 

“carrocinhas” de vendedores ambulantes, coloridas, tendo uma delas um grande guarda-

sol azul. O local está bem movimentado e algumas pessoas estão comprando alimentos.  

A câmera retorna para o interior do estande e, em plano geral, posicionada de 

cima para baixo, mostra mais uma vez as crianças sentadas em círculo com os pratos à 

sua frente. Estão ouvindo com atenção a jovem que deve estar explicando o valor da boa 

alimentação. Em seguida, em primeiro plano, aparece o rosto de um aluno (com boné 

preto) que está se servindo, com um sorriso um tanto maroto. Logo, surge outro garoto 

(com boné vermelho) que está explicando as escolhas para a repórter: Saudável é você 

comer frutas, legumes, feijão e arroz. A imagem retorna ao primeiro aluno de boné 

preto que fala: Eu como arroz, feijão, tomate, macarrão e alface. Em off, explica-se 

que  Para essa nutricionista, é possível fazer uma alimentação saudável sem proibir. 

Ao fundo, outra participante da atividade (de blusa vermelha) está animando a roda de 

alunos, enquanto que, em  primeiro plano, é focalizada a jovem que estava na roda. 

Somente neste momento, surge seu nome e profissão - Sumara Santana , Nutricionista, e 

ela responde à repórter:  

Pra alimentação ser saudável elas podem comer de todos os 

alimentos, inclusive sorvete, chocolate, só que essas coisas a gente 

não come todos os dias porque não são coisas muito saudáveis. 

Então a gente estimula para que eles comem um prato que 

contenha tudo: arroz, feijão, salada e evita refrigerante. Mas a 

gente não coloca muito essa coisa de obrigar a criança a comer 

verdura. Restringe a tomar refrigerante, porque a gente sabe que a 

criança, ela tem o estímulo dos pais. Então não funciona muito a 

gente obrigar.  

Encerrando o vídeo, a câmera se movimenta numa panorâmica mostrando os 

pratos, retorna para a nutricionista e se encerra o vídeo.  
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4.1.10.2 Representação sociocultural  

Tendo em vista a gravidade e relevância da situação apresentada, na entrevista 

concedida à Dra. Claudia Cozer, presidente da Associação Brasileira para o Estudo da 

Obesidade (ABESO), a presidente Dilma Rousseff, ao ser perguntada sobre a questão 

do gasto público com a obesidade, considerada uma doença crônica de alta morbidade, 

explica que esse ônus poderá ser reduzido se o problema for tratado preventivamente. 

Ela avalia a gravidade da situação em que  

metade da população adulta tem excesso de peso, que atinge 

também (...) crianças de 5 a 9 anos e adolescentes..(...) 

apresentando doenças crônicas cada vez mais cedo, o que é bem 

preocupante. O trabalho de prevenção gera custos significativos 

para o sistema público de saúde. Mas, em termos econômicos, 

estudos de custo-efetividade mostram que o que se aplica em ações 

preventivas – especialmente na promoção da saúde e na 

alimentação saudável - representa economia de gastos com o 

tratamento da obesidade e doenças associadas. 

Ou seja, esse discurso aponta para uma preocupação de caráter eminentemente 

econômico, e não, como pode parecer à primeira vista, uma preocupação com o bem 

estar da população. Assim, para atingir seus objetivos, foi proposta a criação de um 

Plano Nacional de Redução de Obesidade que se apoiaria em “diversas abordagens, 

como o aumento da oferta de alimentos saudáveis, a promoção da alimentação saudável 

e a prática de atividade física, estratégias de informação e comunicação, e controle e 

regulação de alimentos”. Lançou também uma campanha contra a obesidade entre 

crianças e adolescentes, pois dados mostram que 21,7% da população jovem está nessa 

situação, assim como mais de 30% das crianças entre 5 e 9 anos. 

 

Na mesma entrevista, a Presidente ressalta o papel fundamental da indústria de 

alimentos, relativamente ao controle dos alimentos processados e à regulação da 

publicidade de alimentos. Estudos comprovam a grande e forte influência da 

propaganda e medidas têm sido tomadas para frear essa influência negativa na formação 

desse inconsciente coletivo infantil. Projetos de lei tem sido elaborados, aprovados, ou  

não, a depender, principalmente, do forte do lobby das indústrias e empresas,  

configurando-se assim um País regido pelo interesse de alguns poucos, novamente,  em 

detrimento do bem estar da coletividade. Resta o consolo de ver que se trata de uma 

preocupação dos governantes, pelo menos teoricamente.   
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Tendo em vista a influência negativa da propaganda em certas situações 

referentes à saúde, pode-se perceber a importância da função desempenhada por Maria 

Delgado, gerente geral do setor de controle de propaganda da ANVISA, como visto na 

reportagem sobre automedicação. Diante dessa realidade, reitera-se a dimensão do 

poder de uma jovem mulher. 

Além da efetiva participação da ANVISA, outros órgãos estão igualmente 

empenhados no combate a esse mal, haja vista as iniciativas da Fiocruz, em especial a 

atuação de Denise Oliveira e Silva, nutricionista coordenadora do projeto de reeducação 

alimentar, junto às escolas. Pode-se perceber em sua fala, uma pessoa lúcida, bem 

informada, engajada e consciente de que se trata de uma questão mais ampla e 

complexa, fundamentalmente social e econômica, decorrente do modus vivendi 

contemporâneo. A chamada vida moderna, ocasionou grandes mudanças sociais, dentre 

elas a estrutura tradicional familiar (não no tocante ao papel menor que a mulher 

desempenhava), no que se refere a uma vida com mais tempo para as coisas simples do 

cotidiano, a começar pela comida caseira, pelas refeições em família. Não se trata de 

saudosismo, mas de uma mudança paradigmática no modo de vida. Denise percebe um 

resgate mais amplo e difícil do que simplesmente ensinar a comer, há toda uma 

estrutura engessada, para a qual serão necessárias múltiplas ações coordenadas.   

Em contrapartida, Sumara, a jovem nutricionista, percebe o problema 

pontualmente e centra suas preocupações na alimentação propriamente dita, sem 

perceber a abrangência do problema em foco, possivelmente fruto da sua inexperiência 

ou de um jeito de ser objetivo e focado em problemas imediatos.  Chama atenção seu  

entusiasmo, empenho e disposição, conforme mostrado nas imagens da reportagem , na 

atividade que desenvolve com o alunos. Seria reducionista e discriminador entender e 

explicar o seu desempenho engajado pautado no fator juventude.    

Em síntese, pode-se dizer que ambas mostram uma característica de 

engajamento e entusiasmo com o que fazem. É curioso observar no vídeo Denise, em 

pé, bem vestida e com uma postura elegante, dando a entrevista, enquanto Sumara está 

sentada no chão, interagindo  com as crianças, (uma estratégia de se aproximar, de se 

igualar aos interlocutores) exercendo a função de educadora, agindo como mediadora 
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das informações que precisam ser passadas, de uma forma lúdica para alcançar os 

objetivos de conscientização do seu público.  

São, pois, papéis muito bem marcados, podendo-se dizer que elas representam 

mulheres em diferentes etapas e com características pessoais importantes para a 

consecução e sucesso do projeto.    

4.2 Informações complementares 

 Pode-se inferir dessa representação de Brasil, mostrada nas reportagens em que a 

mulher é a personagem entrevistada, um país mais voltado para história, tradições, 

educação e resgates, evidenciando uma atuação feminina em determinadas áreas - 

professora, nutricionista, doméstica, coordenadora de serviços, diretora e presidente de 

projetos ligados à área de assistência social, arquitetura, em educação, cultura, saúde, 

que podem ser consideradas locus de trabalho da mulher, o que reforça uma divisão 

binária do mercado laboral. 

 Algumas figuras a seguir permitem uma visualização desse conjunto de 

informações, veiculadas nos vídeos selecionados. Inicialmente, quanto às áreas de 

formação e escolaridade das entrevistadas nessas reportagens, verifica-se o seguinte 

(Fig. 20 e 21): 

                  
Fig. 20 - Há predominância das áreas de Saúde e biológicas e Humanas, seguidas por Exatas e 

Sociais. Em alguns vídeos não foi possível obter a área de formação das entrevistadas. Em 

15% do material analisado as entrevistadas não apresentaram formação acadêmica. 
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Fig. 21 - A escolaridade das entrevistadas está expressa em boa parte dos vídeos, com exceção 

de 23%. No tocante às áreas identificadas, predominaram Nutrição e História, seguidas das 

demais áreas com igual representatividade (8%), ou representatividade um pouco inferior 

(7%), referente à Engenharia. 

 Quanto às regiões brasileiras contempladas nos vídeos, pode-se verificar uma 

lacuna, que possivelmente poderá ser resolvida em futuras seleções de vídeos com a 

mesma finalidade (Fig. 22). Assim, também, pode-se estimar um Brasil mostrado nesses 

vídeos com os seguintes enfoques (Fig. 23): 

   
Fig. 22 - As regiões brasileiras representadas nos vídeos são predominantemente o Sudeste e o 

Nordeste. As regiões Centro-Oeste e Norte estão com menor representatividade e a região Sul 

não está contemplada nas seleções do Exame CELPE-Bras até 2011. 
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Fig. 23 - Enfoques nos vídeos a respeito do Brasil, ressaltando seus aspectos de tradições, 

ecologia, educação, saúde e resgates de patrimônio. 

 

4.3 Considerações sobre a mulher no conjunto de vídeos analisados  

Da análise realizada a partir das reportagens, é possível depreender algumas 

representações identitárias socioculturais evidenciadas nos diferentes projetos de vida 

de algumas mulheres no Brasil, que diferem totalmente do que é apregoado pelo 

estereótipo da mulher brasileira “tipo exportação”. Para tanto, foram estabelecidas 

comparações e relações sob diferentes vieses, seja no tocante à idade, às funções 

desempenhadas, à etnia, ao jeito de ser e de parecer (Sein e Schein), para se chegar ao 

Dasein dessas mulheres.      

 

Conceição e Tatiana, ambas idosas, passam uma sensação de dever cumprido, da 

finalização de um tempo muito ativo, mas com perspectivas mais tranquilas. As duas 

desempenharam com bravura a saga de suas vidas, cada uma a seu modo e, agora, 

Conceição, já distante de seu trabalho, realiza seu sonho de retorno e resgate de suas 

raízes. Hoje, sua função é ser dona de casa, não de qualquer casa como fora outrora, 

mas de sua casa, ainda que simples: lá cumpre tranquila e prazerosamente o seu projeto 

de vida. Por outro lado, Tatiana se mantém na ativa, ainda imersa em seu ambiente de 

trabalho, fiel a seu compromisso de preservar a memória de Darcy Ribeiro, 

permanecendo, para isso, à frente da Fundar, pois parece ter feito do trabalho seu grande 
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projeto de vida. Dessa forma, pode-se perceber a representação de duas atitudes diversas 

no tocante à forma de encarar o trabalho e também a velhice, mas ambas estão 

realizando seus sonhos.  

 

No tocante às mulheres da faixa etária de 40 a 50 anos, pode-se perceber 

existirem dois subgrupos: o primeiro, constituído por Emília e Naya, e o segundo, por 

Denise e Eleni. As duas primeiras falam com segurança e conhecimento, acreditam no 

projeto, por meio de uma exposição tranquila. Elas falam de lugares diferentes: a 

primeira, Emília, participa de um debate acadêmico, teórico, sobre o qual não tem e não 

poderá ter nenhuma ingerência, a não ser ponderar, opinar, protestar e apontar as falhas 

do referido projeto. Sua fala é embasada em seu sólido conhecimento profissional. 

Naya, por outro lado, fala de um Projeto em andamento, fruto de sua trajetória 

profissional, na condição de sua diretora, com autoridade de quem nele está imersa, 

podendo inclusive interferir diretamente nos ajustes que se façam necessários ao longo 

do seu desenvolvimento. Em comum, as duas têm um jeito seguro e tranquilo de expor 

as suas convicções, diferenciando-as apenas o fato de Naya, além de apaixonada pela 

empreitada, poder não apenas pensar, mas decidir; enquanto a Emília, cabe-lhe apenas 

pensar e opinar, com o distanciamento que a situação impõe.  

 

No segundo subgrupo, Denise, especialista no assunto tratado, fala com 

profissionalismo e conhecimento sobre um projeto prático de reeducação alimentar 

infantil, inserindo-o em contexto social mais amplo, demonstrando seriedade e 

comprometimento no que faz. Quanto à Eleni, é apresentada no vídeo como alguém 

pouco entusiasmada com o que faz, com uma expressão fisionômica neutra, 

inexpressiva, apesar de ser a diretora daquela instituição, parecendo estar apenas 

falando burocraticamente para um interlocutor sobre seus aspectos mais básicos. Em 

comum, apesar do conhecimento específico que detêm, as duas mostram uma forma 

mais reservada de se expressar.       

 

Posteriormente, ao investigar sobre essas entrevistadas desse grupo de mulheres, 

pode-se saber que elas têm uma trajetória semelhante em termos de formação 

acadêmica, cursos de pós-graduação que levam a uma atuação de maior qualidade, além 

de demonstrarem determinação, objetividade, ou seja, trata-se de mulheres 

empreendedoras, conscientes de suas aspirações e anseios profissionais.  
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Uma delas, em especial, chamou a atenção: Eleni. Foram obtidas informações 

complementares que revelaram uma mulher diferente do mostrado naquele vídeo, um 

recorte do recorte, como sói acontecer nos textos jornalísticos, que nunca contemplam a 

totalidade dos fatos, sendo uma representação subjetiva da realidade. A Diretora do 

Museu é uma das incentivadoras do resgate histórico do tropeirismo no Brasil, com 

participação efetiva em eventos nacionais e internacionais. Tal fato está se constituindo 

em um dos elementos promotores do turismo, em regiões que foram atendidas pelo 

tropeirismo nos tempos do Brasil Colônia. É uma atividade que aos poucos está 

deixando de ser somente masculina e se estendendo às famílias. Eleni, diferentemente 

da impressão causada à pesquisadora e a várias outras pessoas que assistiram ao vídeo, é 

uma mulher empolgada com o que faz e autora de diferentes projetos e iniciativas, além 

da descrita, ocupando um locus eminentemente masculino.  

 

Foi configurado ainda outro grupo de 30 a 40 anos, constituído de duas 

mulheres: Maria Delgado e uma anônima, entrevistada na reportagem sobre o projeto 

“Prosseguir” proposto, e apresentado pelo SEBRAE. São mulheres jovens, que ocupam 

funções de relevância. Maria Delgado fala calmamente, com objetividade, 

desempenhando sua função de gerente geral de uma área muito forte, que envolve 

poderosas dotações orçamentárias no setor de controle de propaganda de medicamentos 

e de alimentos industrializados. Naquele momento, o seu discurso de autoridade 

legitima o conteúdo da matéria apresentada e das falas subsequentes. A segunda mulher 

desse grupo, de quem não se tem informações objetivas, pode ser interpretada como 

alguém que ocupa um cargo de chefia na administração da instituição (SEBRAE), pois 

sua entrevista é gravada em uma sala cujo cenário sugere a representação do poder, com 

bandeiras e outros símbolos locais. Ela fala com propriedade, mas sem entusiasmo, 

somente reiterando o discurso do apresentador do programa. Chama a atenção sua 

postura séria e contida, denotando certo desconforto, talvez decorrente da situação ou da 

sua timidez. Cabe dizer que a participação das duas nas reportagens analisadas é muito 

curta, possibilitando uma configuração aquém do que se pode perceber na pesquisa 

realizada sobre Maria Delgado. Ambas representam papéis distintos: uma retoma o 

tópico enunciado pela repórter, configurando um discurso de autoridade, e inicia a série 

de entrevistas que se sucederão. A outra somente reitera o que fora enunciado pelo 

repórter, evidenciando-se, assim, a importância da posição ocupada por Maria Delgado.  
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O último grupo é constituído pelas mais jovens, que se situam na faixa de 20-30 

anos de idade: Sylvia, Adriana e Sumara, que representam mulheres ativas, idealistas, 

engajadas e entusiasmadas pelo que fazem. Trata-se de um grupo interessante e bem 

heterogêneo, que aparentemente tem em comum, além da idade, a vibração que 

demonstra com os seus projetos diversos: uma, com grande preocupação social; outra, 

apaixonada pelo seu assunto de pesquisa e, a última, uma jovem recém formada 

encantada descobrindo a profissão.      

 

Sylvia, desde bem jovem, conforme mostrado no vídeo, demonstra preocupação 

socioeducativa extremamente relevante ao identificar uma área carente, distante da sua 

realidade de São Paulo. Propõe um projeto arrojado, que exigiria alguém com 

determinado perfil para a sua consecução, ou seja, alguém que fosse empreendedor, 

ousado, persistente, bem informado, naturalmente organizado e autoconfiante. Pode-se 

inferir que Sylvia tivesse esse perfil, sabendo sanar suas falhas com o auxílio de boa 

assessoria e, corajosamente, ousando enfrentar uma situação tão diversa e adversa, 

configurando-se assim uma mulher empreendedora. Pesquisas posteriores confirmaram 

as suposições: atualmente, Sylvia e o projeto Vaga-Lume têm reconhecimento 

internacional, colecionando uma série de prêmios pela relevância do trabalho que vem 

realizando. 

  

Adriana, visivelmente pesquisadora, apresenta igualmente um perfil 

empreendedor, corajoso, persistente, otimista, com metas bem definidas, mas, acima de 

tudo, encantada e entusiasmada com suas descobertas, curiosa e criativa ao estabelecer 

as relações entre um fenômeno (no caso em pauta, a capoeira) e seus diferentes 

desdobramentos voltados para a área social. Para isso, ela se dedica integralmente à sua 

empreitada, inclusive buscando a sua prática. É muito interessante notar como ela se 

identificou com a cultura baiana, transparecendo estar totalmente integrada ao seu novo 

ambiente. Chamou a atenção o seu desempenho na entrevista concedida e mostrada no 

vídeo: é teatral ou, talvez mesmo, histriônica. Sylvia e Adriana têm propósitos e 

propostas distintas: de um lado, uma empresária muito bem sucedida e, de outro, uma 

pesquisadora seduzida e encantada pelo mundo da pesquisa e da erudição. 
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A terceira jovem, Sumara, nutricionista, faz um contraponto interessante na 

reportagem analisada, em que ela aparece trabalhando no projeto da Fiocruz coordenado 

por Denise Oliveira. Percebem-se claramente na postura das duas, dois estádios de uma 

mesma profissão: uma, iniciante, e a outra, profissional reconhecida. Uma, com a 

tranquilidade e ponderação, fruto da experiência e da maturidade, e a outra, empolgada 

com sua atuação junto aos alunos ou quando é entrevistada, tentando passar uma 

mensagem condizente com o projeto, que se confunde e produz um discurso algumas 

vezes incoerente. É o contraste da juventude e inexperiência, com a sensatez da 

maturidade.  

 

Com efeito, de toda análise realizada, pode-se depreender, nesse conjunto de 

mulheres, semelhanças e particularidades, independentemente de onde estivessem, de 

suas faixas etárias, de seus projetos de vida, do que enunciaram e do que realizaram ou 

vêm realizando. São representações identitárias socioculturais múltiplas, guardadas suas 

devidas peculiaridades, que evidenciam um segmento de um Brasil diverso na sua 

unidade e multicultural na sua diversidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo empreendido nesta tese pode, naturalmente, levar a inúmeras 

conclusões. Uma delas, no entanto, parece ser inevitável e permite considerar que as 

transformações, pelas quais passa a participação da mulher na sociedade, 

redimensionam aquilo que se entende por ser o seu papel. 

    

Nesta pesquisa, analisaram-se 10 reportagens televisivas que foram usadas como 

texto de partida para a produção de diferentes gêneros textuais da prova escrita (parte 

coletiva), do exame CELPE-Bras, no período de 2002 a 2011. Foram selecionados, 

dentre os 19 vídeos que se conseguiu recolher, aqueles em que a mulher é a personagem 

entrevistada. Objetivou-se, a partir da configuração de Brasil e de brasileiras 

apresentadas nas reportagens, observar sua representação identitária sociocultural. Com 

base nesses dados, buscou-se verificar se essa representação reforça ou atenua as 

representações estereotipadas do Brasil e da mulher brasileira. 

 

De acordo com estudos realizados, pode-se dizer que existem alguns estereótipos 

referentes ao Brasil, conforme explicitado por DaMatta (Capítulo 3), e no tocante à 

mulher, sendo o mais comum e amplamente divulgado pela mídia, o da  mulata passista 

da escola de samba, da frequentadora da praia, da transeunte com roupas reduzidas de 

forma a  realçar e mostrar o corpo, desfilando em um local edênico de muito sol, praias 

e o verde das matas. Tal cena pode ser entendida como senso comum, que tem como 

correlato o turismo sexual: praias bonitas, mulheres bonitas, carnaval e muito samba, sol 

e alegria, evidenciando-se, assim, uma visão do paraíso, que pode ser interpretada como 

uma atualização dos primeiros relatos dos viajantes sobre a nova terra, o Brasil.  

 

Outra interpretação possível para esse cenário seria em relação à vinda do 

estrangeiro ao Brasil, como uma repetição do que sempre se aprendeu: vem em busca de 

alguma coisa que o satisfaça, antes o ouro e as pedras preciosas, de complemento as 

índias e as escravas, agora, o entretenimento e o prazer em um contexto exótico e 

atraente, produto de diferentes parâmetros entendidos pelos visitantes como naturais, 

liberais e primitivos, diferente de qualquer formalidade do mundo dito civilizado, 

representantes, pois, de outra cultura, primitiva, que beira a barbárie. Sugere, sob esta 
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óptica, uma reprodução do que era o Brasil no século XVI que, em ambos os casos, 

constrói um papel nada abonador para as mulheres. 

 

Cabe dizer que a representação feminina que se pode depreender a partir da 

análise realizada nesta tese não é condizente com esse estereótipo brasileiro 

apresentado, ao contrário, mitiga-o, ou melhor, o desconstrói, dada a falta total de 

qualquer semelhança e a apresentação muito significativa de mulheres que constroem 

outras trajetórias de vida. Não causa espécie, pois, a representação da mulher brasileira 

construída e proposta pela Comissão Técnica na seleção dos vídeos. É mesmo uma 

atitude adequada, principalmente em se tratando de contexto oficial que promove e 

divulga a cultura do Brasil, representada na atitude dessas mulheres, nas atividades que 

desempenham, nas opções de trabalho que fazem, em seus posicionamentos. A 

pesquisadora tem a mesma opinião a respeito do cuidado na seleção dos textos, nos 

diferentes contextos de ensino de PLE, ao adotar o mesmo modo de agir nos cursos que 

ministra para estudantes estrangeiros, na orientação dada aos estagiários e monitores ou 

em disciplinas teóricas nos cursos de formação de professor na faculdade de Letras em 

que atua.   

 

Outras questões relativas à mulher foram depreendidas da análise, dentre as 

quais, destacam-se algumas. A primeira delas, que chama muito a atenção, é a presença 

quase total das mulheres no ambiente de trabalho (92,3%), no ambiente público, com 

sólida formação acadêmica, em cargos de chefia, todas com um perfil empreendedor 

relevante, proativas e criativas no seu fazer, empenhadas em sua carreira, haja vista suas 

trajetórias, que apontam para a existência de mulheres empoderadas.  

 

Há uma única mulher que está no ambiente da “casa”, D. Conceição Silva, 

também a única a ser chamada por dona, uma idosa de 83 anos, negra, moradora de uma 

casa muito simples, mãe de 10 filhos, corajosa, empreendedora, vencedora, determinada 

e consciente do que pode e quer. Ela configura a representação identitária de mulher 

negra do interior de Minas, com poucos recursos, nascida na primeira metade do século 

passado, muitos filhos, baixa ou nenhuma escolaridade. A pesquisadora, mineira, pode 

conviver com esta realidade e esse perfil de mulheres em relação às pessoas que 

ajudavam nos serviços domésticos de seus familiares. Nos vídeos, a outra negra se 

encontra no ambiente de trabalho no espaço público e participa desta outra história 
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brasileira que ora se constrói. É uma nutricionista, muito bem sucedida, de seus 50 anos 

de idade, que faz uma pós-graduação na Europa, se muda para Brasília, desenvolve, 

participa ou coordena variados projetos ora voltados para pesquisa, ora para uma prática 

de ação social, ou orienta teses e dissertações e participa de congressos.   

 

Outro ponto a destacar é o fato de estarem ali representadas várias gerações, 

inclusive as idosas, sempre tão discriminadas. Há as jovens, as não tão jovens, as 

maduras e as idosas. Entre as jovens, no início de carreira, apresentam perfis diferentes: 

acadêmico, empreendedor empresarial e ousado ou voltado para a prática. Em comum, 

têm a vibração e a vontade de fazer e realizar coisas. As não tão jovens, já em cargos de 

chefia, se mostram tranquilas, mas conhecedoras, comprometidas e empenhadas em 

suas funções. Já as maduras demonstram outra relação com o trabalho e as funções que 

exercem, denotando grande domínio do que fazem, espírito empreendedor e empenho 

em se aprofundar e ampliar o trabalho e a atividade que realizam. Finalmente, as duas 

idosas, com perfis tão diferentes: uma representante da elite, desde o nascimento até as 

atividades ligadas à educação, às artes e à cultura, desempenhadas ao longo de sua vida, 

mas sempre com a mesma determinação e um modo de agir enérgico e exigente. A outra 

mulher, representante de classe menos favorecida, apesar de nascer e permanecer na 

mesma condição social, configura uma representação de luta e garra, valentia para 

enfrentar o desconhecido, sem, porém, perder o encantamento pelas coisas simples que 

a vida lhe proporciona. 

 

Podem-se observar duas trajetórias totalmente diferentes em relação às duas 

negras, podendo mesmo considerá-las a representação de realidades distintas, no que se 

refere à época em cada uma vive e às condições diferentes proporcionadas pela cidade 

grande (Rio de Janeiro e Brasília), e por uma cidadezinha pequena no interior de Minas, 

que parece ainda hoje parada no tempo, conforme informado na reportagem e reforçado 

pelas imagens mostradas. Uma interpretação possível, sem querer ser reducionista ou 

determinista, seria dizer que o contexto participou na orientação ou nas possibilidades 

para essas diferentes trajetórias. 

 

Dessas mulheres apresentadas, uma em especial se destaca, uma das "meninas, 

amigas nossas, maravilhosas, as meninas vagalume", no dizer do repórter da TV Futura 

que as apresenta na matéria analisada. Trata-se de uma das fundadoras da Expedição 
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Vaga Lume, a única que permaneceu no projeto, é hoje sua presidente, uma empresária 

e executiva muito lúcida, perspicaz, competente, empreendedora, de reconhecimento 

nacional e internacional, dada a importância e relevância de seu projeto que é a criação 

de bibliotecas e o desenvolvimento do hábito de leitura, associados à formação dos 

professores e dos mediadores que atuarão nesse projeto desenvolvido na Amazônia 

Legal Brasileira, lamentavelmente uma região sabidamente pouco assistida. Para 

promover uma integração desses jovens nortistas, o projeto inclui também escolas 

públicas e privadas de São Paulo, propiciando um intercâmbio entre eles, entre dois 

Brasis tão diversos. 

  

Em termos das regiões representadas, vale ressaltar que várias dessas mulheres, 

pelo que se pode saber pelas pesquisas realizadas, são migrantes, à exceção de Naya (da 

Paraíba), Tatiana (do Rio de Janeiro), D.Conceição e Eleni (de Minas), Sylvia (de São 

Paulo), em que pese terem em diferentes momentos de suas vidas se desterritorializado 

e se retorritorializado. Sem falar naquelas sobre as quais não foi possível obter essa 

informação, porque não foram identificadas na reportagem ou porque não foram 

encontradas nos sites de busca pesquisados: Sumara, a jovem nutricionista júnior, a 

executiva anônima do SEBRAE e uma mulher entrevistada que passava na rua no 

momento da gravação da reportagem.  

 

Considerando-se a relevância das atividades desempenhadas por essas mulheres, 

foi necessário compreender um pouco mais cada área em que atuam, para ressaltar a 

qualidade de seu trabalho em seus contextos. Após pesquisar sobre cada realidade 

apresentada, como complemento do que fora mostrado pelas reportagens, evidenciou-se, 

uma vez mais, um Brasil plural e diverso que tem as seguintes representações: 

  

a) um Brasil empenhado em preservar e cultivar sua história e tradições, como 

nas reportagens sobre o restauro do Centro Histórico de João Pessoa, Catas Altas da 

Noruega, Capoeira e Museu do Tropeiro;  

 

b) um Brasil em sintonia com o mundo contemporâneo, preocupado com 

algumas questões de saúde: a alimentação saudável, a prevenção da obesidade, em 

especial com a obesidade infantil e medidas profiláticas necessárias; o uso 

indiscriminado de remédios sem a devida prescrição médica; 
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c) um Brasil que, apesar de constituído por um mosaico ecológico, permite a 

intervenção quase sempre danosa do homem e necessita estar atento às questões 

socioambientais, precisando e devendo respeitar o homem no seu habitat. Conforme 

disse Emília Rutkowski, a pesquisadora do vídeo sobre a transposição do rio São 

Francisco: "essa é a discussão que eu não consegui ver, em nenhum momento, em 

nenhum documento". Sabe-se que a seca é um problema característico daquela região, 

decorrente do tipo de ecossistema local, porém o projeto não é a solução, uma vez que 

"não se pode levar a mata atlântica para a caatinga", nas palavras de Rutkowski;  

 

d) um Brasil timidamente voltado para problemas educacionais de base, sendo 

auxiliado com a suplência empreendida por iniciativas e ações particulares de incentivo 

à leitura, como o desenvolvido pela Expedição Vaga Lume, em uma região brasileira 

pouco atendida: a Amazônia Legal;  

 

e) um Brasil voltado para resgates: dos aposentados com o projeto 

Empreendedorismo do SEBRAE; dos jovens carentes sem expectativa de um futuro 

digno, participando do projeto Oficina-Escola na Paraíba; além da Fundação Darcy 

Ribeiro, como um resgate cultural de um personagem significativo na História do País: 

um fazedor de coisas e um pensador idealista, quiçá, sonhador. 

 

Pode-se inferir dessa representação de Brasil, mostrada nas reportagens em que a 

mulher é a personagem entrevistada, um país mais voltado para história, tradições, 

educação e resgates, evidenciando uma atuação feminina em determinadas áreas - 

professora,  nutricionista, doméstica,  coordenadora de serviços, diretora e presidente de 

projetos ligados às áreas de assistência social, arquitetura, educação, cultura, saúde, que 

podem ser consideradas locus de trabalho da mulher, o que reforça uma divisão binária 

do mercado laboral.  

 

Ainda, e tentada a continuar estabelecendo relações, pode-se ver dois Brasis bem 

definidos e representados: por um lado, Conceição e Sumara, representação da mulher 

mais simples, da maioria do Brasil, simbolizada na dona de casa, ocupação comum e 

mais simples, e na nutricionista, profissão que vem se fortalecendo no mercado; e, por 

outro lado, ainda considerando as mais jovens e mais velhas, Tatiana e Sylvia, duas bem 
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sucedidas gestoras de empresas (re)conhecidas, representando o outro Brasil da elite, 

com prestígio e reconhecimento social. Em síntese, um conjunto de mulheres 

empreendedoras e empoderadas. É muito interessante perceber como variados contextos 

- no caso em pauta uma seleção de vídeos para um exame internacional – representam 

com fidelidade esse Brasil múltiplo, híbrido, mestiço, miscigenado, multicultural, mas 

que é único nessa imensa diversidade que o constitui.    

 

Comparando-se com o resultado obtido na pesquisa feita por Lima (2008), em 

que a atividade feminina se concentrou no atendimento ao público (geralmente com 

baixa remuneração), nas artes, no empresariado ou em profissionais da saúde e da 

educação, pode-se, pois, verificar alguns pontos de convergência. Isso pode ser 

interpretado, como uma concepção, por parte da equipe que elabora as provas, da 

existência de trabalhos mais adequados e majoritariamente desempenhados por 

mulheres. Cabe ressaltar que o nível de escolaridade do grupo de mulheres nos vídeos 

selecionados do CELPE é muito alto: das 13 mulheres, 9 têm formação superior, quase 

todas com pós-graduação. Em relação às demais, de duas não se tem informação de sua 

formação e função, outra é autodidata tendo interrompido seus estudos no início do 

curso superior e, a última delas, pelas evidências apresentadas, sugere não ter estudado 

muito. Considerando a realidade brasileira, em que ainda existem, segundo dados 

recentes do IBGE, 14 milhões de analfabetos, esse é um nível muito alto. 

 

Sintetizando, pode-se dizer que Minas, Paraíba e Bahia ficaram representados 

como o espaço da memória histórica e cultural, o Rio, pela cultura e trabalho, São 

Paulo, pela pesquisa e empreendedorismo, Brasília, pela saúde e a Amazônia, pela 

necessidade de mais investimento oficial na educação. Embora seja fruto de um recorte 

feito por diferentes emissoras de TV, comprometidas e compromissadas com diferentes 

instâncias, o que as torna cada vez menos imparciais e neutras (existe alguma coisa na 

realidade social e cultural possível e passível de ser neutra?), pode-se dizer que a 

representação de Brasil e de brasileiras mostrada é mesmo um retrato de um Brasil ou 

dos vários Brasis que se conhece, não exatamente aquele configurado por DaMatta, mas 

outros que vão se adequando como podem e, principalmente, permitem, mesmo que 

mantendo suas mazelas, ter o propósito, ainda que tímido em certas circunstâncias, de 

mudar e tornar menos desigual tamanha desigualdade  existente e tão bem preservada 

por poucos, mas detentores de muito.           
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Os temas e imagens nos vídeos selecionados ao longo dos anos, para o exame 

CELPE-Bras poderiam formar, em seu conjunto, um retrato do Brasil, com suas 

características próprias e diversidades. O País que se configura, a partir da participação 

da mulher, é de uma população que busca realizar seus ideais de vida, atuando nos 

diversos segmentos da sociedade, nas várias regiões geográficas, quer exercendo 

atividade profissional que demanda capacitação em nível superior, quer contribuindo 

com ocupações de menor relevância, porém dignamente desempenhadas. Assim, pode-

se inferir que a representação do Brasil, que o aluno estrangeiro possa depreender de sua 

análise do material do exame, no tocante à mulher, seja voltada ao lado empreendedor e 

de trabalho árduo em suas respectivas carreiras profissionais, competindo por posições 

de destaque no mercado profissional. 

Acredita-se ser relevante que a seleção de vídeos, para futuros exames CELPE-

Bras, possa incluir temas de regiões brasileiras ainda não contempladas e que 

possivelmente contribuirão com suas características para esse quadro do país que se 

deseja mostrar. E, ainda, que futuros estudos possam ser realizados nessa área, com 

apresentação dos subsídios necessários para o aperfeiçoamento contínuo dos trabalhos.  

 

Espera-se, pois, que esse estudo venha a contribuir e estimular novas indagações 

acerca do tema em questão, pois tem-se a consciência de que este é um tema que poderá 

merecer a devida atenção dos profissionais e das universidades nos próximos anos. Da 

parte desta pesquisadora, ele continuará sendo alvo de novos estudos e, possivelmente, 

comporá a plataforma de uma possível incursão em nível de pós-doutoramento.  
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ANEXO 1 

GLOSSÁRIO  e  METODOLOGIA DA CÂMERA  PARA A DESCRIÇÃO DOS 

VÍDEOS
35

 

  

FILME – é o suporte destinado a capturar imagens em movimento ou não (cinema, 

vídeo, fotografias), através de equipamentos adequados para posterior edição e exibição 

do material registrado. Apesar dos vídeos atuais apresentarem uma linguagem um 

pouco diferente dos filmes, na essência são similares.
36

 

NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA – é a forma como uma história é contada, com 

um encadeamento ou não (ex. flashback). Com a evolução do cinema, hoje há muitas 

formas de narrativa que foram desenvolvidas pelos cineastas. Temos a narrativa clássica 

(Griffith) e outras bem diversificadas, como por exemplo, a de Eisenstein (intelectual), a 

surrealista (Buñuel), a expressionista (Weine), a neorrealista (Rossellini), a nouvelle 

vague (Truffaut) e outras, cujo objetivo é prender a atenção do espectador e levá-lo para 

dentro da história.  

Em toda narrativa encontramos uma série de procedimentos que constituem o filme. São 

eles: 

1-       PLANO – é um segmento de imagem contínua entre dois cortes (intervalo 

de tempo com a câmera ligada).  

2-       CENA – é um conjunto de planos. 

3-       DECUPAGE (Fr.: découper = cortar) é dividir um filme em cenas, 

sequencias e planos.  

4-       EDIÇÃO – é a remontagem das partes selecionadas e cortadas, dando a 

intenção da narrativa.  

  

ENQUADRAMENTO ou PLANOS ESTÁTICOS – onde não há movimentação da 

câmera.  

                                                 
35

 Diante da variedade de sinônimos encontrados nos livros, no texto da presente 

pesquisa foram utilizados apenas alguns dos termos descritos por Rudi Santos (1993); 

36
 Os primeiros filmes realizados eram uma espécie de teatro filmado (irmãos Lumière), 

pois a câmera ficava fixa na altura dos olhos de um observador da cena. Os „truques‟ 

vieram com Méliès e a forma de uma narração visual com a contribuição de outros 

cineastas. O „filme‟ deixou de ser apenas o suporte de acetato de celulose com 

substâncias sensíveis à luz e, o „cinema‟ não é  mais uma simples sala escura para a 

projeção, para se transformarem no que hoje denominamos a Sétima Arte. 
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1-    Descrição: 

 GRANDE PLANO GERAL (GPG): tem um grande ângulo de visão. Deve 

descrever o cenário, sem identificar os elementos e os personagens da ação. 

Ex. uma estrada no deserto, céu, nuvens dunas, montanhas, plantas e um 

pequeno carro levantando poeira no canto da tela.  

 PLANO GERAL (PG): tem menor ângulo de visão. Ex. já se percebe melhor 

o carro e a poeira e os outros elementos.  

 PLANO CONJUNTO (PC): menor ângulo ainda. Já se percebe que no carro 

há um homem e uma mulher. 

2-    Narração: 

 PLANO MÉDIO (PM): enquadra a pessoa „em toda sua altura‟, mas sem 

pormenores do cenário. 

 PLANO AMERICANO (PA): enquadra a pessoa dos joelhos (ou cintura) 

para cima 

3-    Emoção: 

 PRIMEIRO PLANO (PP):  enquadra o personagem na altura do busto, 

reduzindo a quantidade de elementos do cenário.  

 PRIMEIRISSIMO PLANO (PPP): enquadra apenas o rosto (mão, etc.) ou 

parte dele, transmitindo a expressão facial (emocional) do personagem. 

 PLANO DETALHE (PD): destaca um pormenor do rosto (do corpo, de um 

objeto); imagem de grande impacto visual e emocional 

  

PLANOS USADOS NO CINEMA OU VÍDEO – câmera em movimento  

 GRANDE PLANO GERAL: são os que permitem o maior ângulo de visão 

no estúdio. Personagem bem menor.    (=Super Long Shot [SLS] e Extreme 

Long Shot [ELS]) 

 PLANO GERAL OU PLANO CONJUNTO: personagem inteira e bem 

maior (=Long Shot = LS) 

 PLANO CONJUNTO: personagem dos joelhos para cima. (=Medium Long 

Shot [MLS])  

 PLANO MÉDIO: personagem da cintura para cima. (ou PLANO 

AMERICANO) (=Medium Shot[MS]) 

 PRIMEIRÍSSIMO PLANO (CLOSE): personagem só com a cabeça. (=Big 

Close-Up [BCU]) 

 PLANO DETELHE: só um detalhe do rosto. (=Very Big Close-Up [VBCU] 

e ExtremeClose-Up [ECU])    
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MOVIMENTOS DA CÂMERA: só há dois movimentos possíveis:  panorâmica e  

travelling.  

 PANORÂMICA  -  a câmera se movimenta sem deslocamento, girando em 

torno de um eixo vertical, ou um eixo horizontal. (ex. mostrando um 

homem de cima em baixo, ou uma paisagem). O movimento, sem 

deslocamento da câmera, sempre é uma panorâmica, mesmo que seja na 

diagonal ou circular. 

 TRAVELLING – é o movimento com o deslocamento da câmera em 

qualquer direção. Pode se feito com a câmera na mão, sobre trilhos, em 

veículos ou qualquer meio móvel.  Uma grua também faz variados 

deslocamentos da câmera, em movimentos verticais ou horizontais.  

 ZOOM – não é o deslocamento da câmera, mas sim o deslocamento do 

sistema óptico (lente objetiva) produzindo a sensação de aproximação ou 

afastamento de um objeto ou cenário. Há dois tipos:  

    ZOOM IN – quando a imagem se aproxima de um objeto (enquadramento 

mais fechado), obtendo um detalhe de uma imagem.  

    ZOOM OUT – é o contrário, a imagem se afasta para um enquadramento 

mais aberto. Ele mostra, aos poucos, outros elementos do cenário que não 

eram vistos. 

       --------- 

 

 


