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Lugar de corpo e emoção:  

narrativas e fabricação de sentidos no jornalismo cultural 1 

Denise Da Costa Oliveira Siqueira 

 
RESUMO: Este breve artigo tem como objetivo levantar sentidos atribuídos ao corpo exibido 
em espaços midiáticos e desnaturalizar a maneira como o corpo e as emoções são 
representados no jornalismo cultural. A pesquisa questiona como se situam emoções na 
fabricação de sentidos no jornalismo de cultura. Recorre-se a uma leitura da antropologia das 
emoções e do corpo. Trabalha-se com uma metodologia qualitativa e exploratória em uma 
leitura do portal Escotilha. Os resultados parciais apontam para o destaque do corpo nas 
edições estudadas.  

 

INTRODUÇÃO  

Em setembro de 2017, a hoje célebre exposição Queer Museu foi tirada de cartaz do Centro 

Cultural Santander, em Porto Alegre, por pressão de grupos que alegavam ver nas obras 

conteúdo de pornografia e desrespeito por signos religiosos2. Em São Paulo, no mesmo mês, o 

prefeito condenou a exibição no MAM paulistano da performance La bête, obra em que o 

público podia tocar no corpo nu do artista3. E o prefeito do Rio de Janeiro proibiu que a 

exposição Queer Museu ocupasse o Museu de Arte do Rio4.  

Nos três casos, pautas sobre corpos nas artes plásticas e nas artes da cena expandiram-se dos 

cadernos de jornalismo cultural para espaços considerados de mais “prestígio” ou de 

hardnews. Em questão, corpos expostos em obras de artistas contemporâneos brasileiros, 

narrativas e sentidos produzidos por leituras de grupos conservadores e políticos. Corpos que 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4 Mídia, representação e discursos narrativos do VIII Seminário 
Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Ver Mendonça, Heloísa. Queermuseu: O dia em que a intolerância pegou uma exposição para Cristo. El País, 
São Paulo, 13/09/2017. Publicado em:  
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/11/politica/1505164425_555164.html .  Acesso em 06/11/2017. 
3 Ver O ESTADO DE SÃO PAULO. 29/09/2017. Interação de criança com homem nu gera polêmica após 
abertura de exposição no MAM. Disponível em http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,interacao-de-crianca-
com-homem-nu-gera-polemica-apos-abertura-de-exposicao-no-mam,70002020753 . Acesso em 06/11/2017.   
4 Ver JORNAL NACIONAL. 04/10/2017. Prefeitura do Rio veta exposição Queermuseu no MAR. Disponível 
em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/10/prefeitura-do-rio-veta-exposicao-queermuseu-no-
mar.html. Acesso em: 06/11/2017. 
 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/11/politica/1505164425_555164.html%20.
http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,interacao-de-crianca-com-homem-nu-gera-polemica-apos-abertura-de-exposicao-no-mam,70002020753
http://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,interacao-de-crianca-com-homem-nu-gera-polemica-apos-abertura-de-exposicao-no-mam,70002020753
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/10/prefeitura-do-rio-veta-exposicao-queermuseu-no-mar.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/10/prefeitura-do-rio-veta-exposicao-queermuseu-no-mar.html
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geraram narrativas em que as emoções sobrepujaram outras leituras e tornaram-se 

acontecimentos midiáticos.  

Partindo desses acontecimentos midiáticos (QUERÉ,2011; 2005; FRANÇA, LOPES, 2017), 

este trabalho tem como objetivo levantar sentidos atribuídos ao corpo e às emoções no 

jornalismo cultural atual e desnaturalizar a maneira pela qual são representados. O problema 

de pesquisa que nos instiga questiona como se situam emoções e qual papel cumprem nos 

processos de fabricação de sentido no jornalismo cultural. Para tal, realizamos uma leitura de 

um conjunto de matérias com temática sobre corpo veiculadas no portal Escotilha. 

Em um momento em que a imprensa já deixou aceleradamente seu posto no papel, os sites e 

portais de jornalismo cultural se afirmam na divulgação e discussão de pautas sobre artes e 

espetáculos. No Brasil, a quantidade de blogs e demais espaços na internet destinados às artes 

mas também à cultura pop é grande, embora várias dessas publicações sejam efêmeras. 

Escotilha é um site que tem se firmado, mantendo-se no ar, atualizado, desde 2015. Segundo 

descrição do próprio site, “a Escotilha é um portal de jornalismo cultural que tem como 

proposta fazer uma leitura mais reflexiva e abrangente das manifestações culturais que nos 

circundam”5. É neste site, com essa proposta inicialmente reflexiva, mas certamente 

compromisso com níveis de audiência, que fomos em busca de representações e narrativas 

sobre corpo e emoções.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A reflexão proposta neste short paper focaliza a relação entre acontecimento midiático, corpo 

e emoção, recorrendo a uma leitura da antropologia das emoções (LE BRETON, 2009 

REZENDE, 2002; CRAPANZANO, 1994; MAUSS, 1969). Nessa perspectiva, interessa-nos 

a expressão das emoções nos processos de comunicação. Entendemos, como Crapanzano 

(1994, s/p), que “la représentation des émotions sert ainsi à imposer un ordre à l'émotivité qui 

est toujours à la limite du contrôle“. Assim, a representação das emoções também deve ser 

entendida como um modo de ordenar algo que estará sempre no limite entre o controlável e o 

não controlável.  

                                                 
5 http://www.aescotilha.com.br/ . Consulta em 12/03/2021. 
 

http://www.aescotilha.com.br/
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Conforme David Le Breton, “les sentiments et les émotions ne sont pas des états absolus, des 

substances transposables d’un individu et d’un groupe à l’autre, ce ne sont pas, ou pas 

seulement, des processus physiologiques dont le corps détiendrait le secret. Ce sont des 

relations » (2001, p. 7). Desse modo, emoções são também socialmente construídas, são 

aprendidas. Sua expressão é apreendida e introjetada culturalmente. 

Ao abordar a emoção na produção midiática levantamos aspectos que podem ajudar a 

desvelar parte do que se produz e se consome na contemporaneidade, parte do fenômeno 

social e dos sentidos produzidos nos processos de comunicação. É nessa perspectiva que 

também abordamos o corpo.  

Recorremos aos estudos sobre corpo em uma perspectiva cultural sobretudo a partir de 

leituras de Le Breton (2010). O corpo aqui é entendido como fenômeno social e cultural. Por 

ele são expressas as emoções, os sentimentos e afetos e por ele atravessam as interações 

sociais e as interações midiatizadas. O corpo e as emoções estão presentes no jornalismo: 

ordenados, enquadrados, devem ser demonstração da civilisation des moeurs (ELIAS, 1973). 

Em nossa abordagem, enxergamos o corpo no âmbito da sociedade e das culturas e, ao mesmo 

tempo de modo circunstancial. Assim, lemos o corpo como fenômeno de comunicação 

(SIQUEIRA, 2015; SIQUEIRA, SIQUEIRA, 2017). 

Os espaços de jornalismo cultural, lugares de informação, mas também de entretenimento, 

mantêm, de certa forma, os objetivos de agendamento e organização do real e mesmo 

passando por processos de discussão sobre seu papel na sociedade, parecem permanecer como 

espaços relevantes na contemporaneidade e onde, de alguma forma, se discutem e não 

somente se ordenam os corpos.  

No jornalismo contemporâneo o fluxo de informações em circulação é gigantesco, situa-se na 

ordem do big data. Para ser acompanhado, utilizado, olhares que possibilitem a organização e 

interpretação desse material são importantes. Esse parece ser um dos lugares em que o 

jornalista se situa hoje: um “curador de acontecimentos”, pode-se dizer, em grandes 

organizações, conglomerados de mídia ou em espaços “independentes”, conectado à web, a 

redes sociotécnicas. Robôs, algoritmos podem expandir a produção automatizada de textos 

padronizados sobre certas temáticas - como variações nas bolsas de valores ou resultados de 
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disputas esportivas6. A leitura crítica dessas informações, a articulação com outros contextos 

e épocas, somente um profissional (bem formado e de espírito crítico) é capaz de realizar 

atualmente de modo diferenciado. 

Partimos de uma concepção que entende os espaços jornalísticos e os periódicos 

historicamente como fundamentais para a constituição de uma esfera pública (BARBOSA, 

2013). Publicações jornalísticas constituiriam local de circulação, (re)produção e apropriação 

de sentidos inseridos em um contexto político-econômico-cultural.  

 

METODOLOGIA 

Pensando a metodologia da pesquisa como um processo que implica escolhas e perspectivas 

teóricas, trabalhamos com metodologias e referenciais teóricos construídos a partir de 

experiências na comunicação, na sociologia e na antropologia. Trata-se de uma pesquisa 

exploratória e qualitativa, metodologia adequada para a apreensão de imaginários, 

representações, visões de mundo.  

Para este short paper, o recorte se atém à leitura de matérias surgidas com a busca ao termo 

“corpo” no portal Escotilha. A busca foi efetuada em quatro de fevereiro de 2021 e resultou 

em seis chamadas de matérias com imagens, publicadas entre 2018 e 2020. Nessas chamadas 

e fotos/ilustrações buscamos ler sucintamente o lugar da emoção, o papel jogado pela 

corporeidade e as estratégias de produção de sentidos. Uma leitura mais aprofundada de mais 

matérias certamente apontaria para uma quantidade maior de textos que abordam a temática 

do corpo, mesmo sem ter a palavra em seu título. No entanto, para efeitos dessa breve 

apresentação, uma amostra de seis textos parece pertinente e significativa para ilustrar nosso 

pensamento.   

 

RESULTADOS PARCIAIS 

A Escotilha é um portal criado em Curitiba pelos jornalistas Alejandro Mercado, Maura 

Martins e Paulo Camargo – os três pós-graduados, dois deles doutores. No ar desde 2015, o 
                                                 
6 Ver, por exemplo: PAPAROUNIS, Demetrius. O robô jornalista e a nova web 1.0. Observatório da Imprensa, 
17/02/2015, edição 838. Consulta em: http://observatoriodaimprensa.com.br/grande-pequena-
imprensa/_ed838_o_robo_jornalista_e_a_nova_web_10/  . Acesso em: 07/11/2017.   
 

http://www.aescotilha.com.br/author/alemercado
http://www.aescotilha.com.br/author/mauramartins
http://www.aescotilha.com.br/author/mauramartins
http://www.aescotilha.com.br/author/paulocamargo
http://observatoriodaimprensa.com.br/grande-pequena-imprensa/_ed838_o_robo_jornalista_e_a_nova_web_10/
http://observatoriodaimprensa.com.br/grande-pequena-imprensa/_ed838_o_robo_jornalista_e_a_nova_web_10/
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site possui seções de “Cinema & TV”, “Literatura”, “Música”, “Teatro”, “Artes Visuais” e 

“Crônica”7. É um site com matérias de atualidade, como prega o jornalismo, e com espaço 

para reflexão sobre sociedade, fundamentos do jornalismo cultural (SIQUEIRA, SIQUEIRA, 

2007). A busca pela palavra corpo nas matérias publicadas no site gerou uma seleção 

instigante. As seis chamadas estudadas têm como títulos “ ‘Fome’: a dura história de um 

corpo”; “Um pouco do meu corpo”; “‘Ricardo e Vânia’ e a via crucis do corpo”; “ ‘O 

Aprendiz’ celebra a frieza do mundo corporativo”; “ ‘O corpo é uma cidade’ ” na 5ª Bienal de 

Quadrinhos de Curitiba”; “Expressão corporal e pintura em ‘Sibilando Fagulhas’ ”. 

“ ‘Fome’: a dura história de um corpo”, matéria de Maura Martins, publicada em 30/07/2020, 

trata da autobiografia da escritora e professora americana Roxane Gay. “Uma obra feminista” 

sobre um “corpo fora dos padrões”, anuncia a chamada. Ao lado da chamada, uma foto da 

escritora, mulher negra e gorda, rosto sério, mostrando seu corpo dos quadris para cima entre 

as cadeiras de uma plateia de teatro. Tristeza e rejeição são emoções que o texto suscita ao 

tratar do corpo. A matéria fala de relação de amor e ódio com o corpo. Vítima de violência 

sexual no início da adolescência, a escritora “‘cultivou’ um corpo que a protegesse”. A 

gordura seria sua “armadura”, lhe daria segurança. Ao mesmo tempo, a escritora fala do corpo 

gordo como público e inadequado. A matéria trata da autora e também de sua obra, literatura 

feminista. A matéria e seu sujeito-objeto fazem retomar o pensamento de Le Breton quando 

escreve que “à travers sa corporéité, l’individu fait du monde la mesure de son expérience” 

(2018, p. 4). 

“Um pouco do meu corpo” é uma crônica de Henrique Fendrich, de 17 de julho de 2019. No 

texto, o autor usa o gancho de uma atual gripe para lembrar de seu problema de coluna e 

finalmente tratar da relação problemática com seu próprio corpo. O corpo é um incômodo, diz 

o autor. Dá trabalho, dói, precisa ser lavado e levado aos lugares. “E a barba, a barba que não 

para de crescer, sem motivo algum. O corpo rouba o precioso tempo em que eu poderia estar 

pensando e gozando os prazeres da mente”8. Interessante essa inspiração (cartesiana?) ao 

separar corpo e mente. Humor, sentimento de humilhação, agradecimento são sentimentos 

que o texto emana. Como no primeiro texto, não são sentimentos positivados que emergem na 

relação social com o corpo.  

                                                 
7 Escotilha | Quem Somos . Consulta em 15/03/2021. 
 
8 https://escotilha.com.br/cronicas/henrique-fendrich/um-pouco-do-meu-corpo/ . Consulta em 16/03/2021. 

https://escotilha.com.br/sobre/
https://escotilha.com.br/cronicas/henrique-fendrich/um-pouco-do-meu-corpo/
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“ ‘Ricardo e Vânia’ e a via crucis do corpo”, de Jonantan Silva, foi publicado em 27 de março 

de 2019. A matéria trata da biografia difícil de dois jovens cabeleireiros que na década de 

1980 espantaram Araraquara, no interior de São Paulo, com seus cabelos coloridos, antes da 

“cultura gay” midiatizar-se. Ricardo e Vânia, vão para São Paulo ou Paris. Modificações 

corporais com silicone que deformam o rosto de Ricardo, esquizofrenia, drogas; prostituição 

em Paris de Vânia são aspectos que aparecem no texto sobre dois corpos LGBT. Novamente, 

são corpos que sofrem os que aparecem nos textos e fazem refletir sobre a 

contemporaneidade. A questão de gênero, que aparece no texto sobre Roxane Gay dando 

margem à reflexão interseccional, também ganha espaço. 

A quarta resposta à busca destoa das demais, mas é interessante observar os corpos ordenados 

do mundo corporativo do programa de televisão “O Aprendiz” em comparação com os outros 

corpos sensíveis das demais matérias estudadas – relacionados às artes e à literatura. O texto 

sobre o reality show competitivo também trata de corpo, mesmo que indiretamente. Conforme 

a chamada, o programa “celebra a frieza do mundo corporativo”, expondo emoções em jogo. 

Aqui há disciplina, disputa, uma certa crueldade ao expor pessoas ao olhar crítico de outros na 

frente de toda uma audiência. Esse é um espaço-chave para pensar sobre a expressão 

obrigatória dos sentimentos (MAUSS, 1969) e sobre as representações e narrativas do eu. 

A quinta chamada, “ “O corpo é uma cidade” na 5ª Bienal de Quadrinhos de Curitiba”, de 

Gabriela Giannini, de oito de setembro de 2018, trata da palestra de abertura do evento de 

HQ. Dois autores, Vanessa Rodrigues e Aureliano, discutiram sobre a “simbiose corpo-

cidade” que coloca sujeitos como agentes ativos na construção do espaço urbano. Segundo a 

matéria, Aureliano, que se representa em seus desenhos, falou de comentários do público tais 

como “ ‘precisava se desenhar tão peludo?’ para exemplificar a pressão social na adequação 

de corpos a padrões. Vanessa ressaltou a resistência que é ocupar um corpo feminino em uma 

sociedade machista, que pressupõe, além da forma, como este corpo deve agir”. 

Finalmente, o sexto texto aborda um espetáculo performático com intenção de destruição 

simbólica do patriarcado. “Expressão corporal e pintura em ‘Sibilando Fagulhas’”, de 

Gabriela Giannini, foi ao ar em quatro de agosto de 2018, juntando artes cênicas e artes 

plásticas em uma performance que “resulta em um espetáculo visual hipnotizante e 

agressivamente reflexivo”. Em cena, artistas nuas da companhia de teatro Agrupa Orgósmica 

atuam com os corpos pintado pela artista plástica Raíssa Castor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados parciais da pesquisa em andamento mostram que o corpo e as emoções, aqui 

observados em seu aspecto de constructo social, têm destaque e constituem elemento 

fundamental de produção de sentidos em material midiático. No exemplo do portal observado, 

na busca ao termo corpo, o jornalismo cultural parece espaço que remete à diversidade, 

frequentado por artistas e intelectuais, com abordagem contemporânea – olhar que parece 

tender para uma perspectiva crítica.  

 Uma leitura mais ampla do site aponta que o corpo e as emoções têm certo destaque nas 

páginas iniciais de cada edição constituindo elementos fundamentais de produção de sentidos 

na abordagem sobre artes e espetáculos. As imagens mostram tal aspecto, mesmo que a 

palavra corpo não esteja presente.  

O jornalismo cultural é lugar de informação, reflexão e de entretenimento. Tem perdido 

espaço na impressa escrita que o sistematizou a partir do século XVIII, porque essa imprensa 

está terminando. Em contrapartida está se consolidando em alguns espaços digitais. 

Celebridades, programação de televisão, cinema e música mainstream ainda ocupam grande 

parte do espaço midiático-cultural contemporâneo mesmo na internet. Redes sociais 

prolongam ativamente os assuntos das pautas e aí também geram farto material para 

observação de afetos (e desafetos, para ser redundante).   

No material apresentado de forma inicial, os corpos que sobressaem como sujeitos-objetos 

dos textos publicados são corpos aos quais não se colam representações positivas. São corpos 

que transgridem e geram representações sobre dor, incômodo, inadequação. O corpo feminino 

gordo, o corpo masculino torto, o corpo ordenado da corporação, o corpo LGBT, o corpo 

feminino reprimido e o corpo desenhado são articulados a sentimentos e afetos pouco 

positivos. No entanto, fazem refletir sobre em que sociedade vivemos. 
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