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(...) Anos mais tarde, pensei nisso quando deixei a 

Nigéria para cursar universidade nos Estados 

Unidos. Eu tinha 19 anos. Minha colega de quarto 

americana ficou chocada comigo. Ela perguntou 

onde eu tinha aprendido a falar inglês tão bem e 

ficou confusa quando eu disse que, por acaso, a 

Nigéria tinha o inglês como sua língua oficial. Ela 

perguntou se podia ouvir o que ela chamou de 

minha “música tribal” e, consequentemente, ficou 

muito desapontada quando eu toquei minha fita da 

Mariah Carey. Ela presumiu que eu não sabia como 

usar um fogão. 

O que me impressionou foi que ela sentiu pena de 

mim antes mesmo de ter me visto. Sua posição 

padrão para comigo, como uma africana, era um 

tipo de arrogância bem-intencionada, piedade. 

Minha colega de quarto tinha uma única história 

sobre a África. Uma única história de catástrofe. 

Nessa única história não havia possibilidade de os 

africanos serem iguais a ela, de jeito nenhum. 

Nenhuma possibilidade de sentimentos mais 

complexos do que piedade. Nenhuma possibilidade 

de uma conexão como humanos iguais. (...) 

Então, após ter passado vários anos nos EUA como 

uma africana, eu comecei a entender a reação de 

minha colega para comigo. Se eu não tivesse 

crescido na Nigéria e se tudo que eu conhecesse 

sobre a África viesse das imagens populares, eu 

também pensaria que a África fosse um lugar de 

lindas paisagens, lindos animais e pessoas 

incompreensíveis, lutando guerras sem sentido, 

morrendo de pobreza e AIDS, incapazes de falar 

por elas mesmas e esperando serem salvos por um 

estrangeiro branco e gentil. (...) 

E então eu comecei a perceber que minha colega de 

quarto americana deve ter, por toda sua vida, visto 

e ouvido diferentes versões de uma única história. 

É impossível falar sobre história única sem falar de 

poder. Há uma palavra, uma palavra da tribo Igbo, 

que eu lembro sempre sobre as estruturas de poder 

do mundo, e a palavra é “nkhali”. É um substantivo 

que livremente se traduz: “ser maior que o outro”. 

Como nossos mundos econômicos e políticos, 

histórias também são definidas pelo princípio do 

“nkhali”. Como são contadas, quem as conta, 
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quando e quantas histórias são contadas, tudo 

realmente depende do poder. Poder é a habilidade 

de não só contar a história de outra pessoa, mas de 

fazê-la a história definitiva daquela pessoa. O poeta 

palestino Mourid Barghouti escreve que se você 

quer destituir uma pessoa, o jeito mais simples é 

contar sua história, e começar com “em segundo 

lugar”. Comece uma história com as flechas dos 

nativos americanos, e não com a chegada dos 

britânicos, e você tem uma história totalmente 

diferente. Comece a história com o fracasso do 

estado africano e não com a criação colonial do 

estado africano e você tem uma história totalmente 

diferente. (...) 

Todas essas histórias fazem de mim quem eu sou. 

Mas insistir somente nessas histórias negativas é 

superficializar minha experiência e negligenciar as 

muitas outras histórias que me formaram. A “única 

história cria estereótipos”. E o problema com 

estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que 

eles sejam incompletos. Eles fazem uma história 

tornar-se a única história. (...) 

Histórias importam. Muitas histórias importam. 

Histórias têm sido usadas para expropriar e tornar 

maligno. Mas histórias podem também ser usadas 

para capacitar e humanizar. Histórias podem 

destruir a dignidade de um povo, mas histórias 

também podem reparar essa dignidade perdida. A 

escritora americana Alice Walker escreveu isso 

sobre seus parentes do Sul que haviam se mudado 

para o norte. Ela os apresentou a um livro sobre a 

vida sulista que eles tinham deixado para trás. 

“Eles sentaram-se em volta, lendo o livro por si 

próprios, ouvindo-me ler o livro e um tipo de 

paraíso foi reconquistado. ” Eu gostaria de 

finalizar com esse pensamento: Quando nós 

rejeitamos uma única história, quando percebemos 

que nunca há apenas uma história sobre nenhum 

lugar, nós reconquistamos um tipo de paraíso. 

 

Chimamanda Ngozi Adichie 

TED Talks, 2009 
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RESUMO 

A presente pesquisa aborda o jornalismo de televisão e a sua relação com a 

construção/desconstrução de visões sobre o estrangeiro. O problema que se estabelece é: de que 

forma o antropojornalismo pode auxiliar na complexificação de abordagens de programas 

jornalísticos de televisão? O objetivo geral é analisar como o programa Que Mundo é Esse? se 

utiliza do antropojornalismo para apresentar e representar povos e países. Neste sentido, os 

objetivos específicos buscam aprofundar o debate sobre o uso do antropojornalismo na 

elaboração e produção de pautas; refletir sobre como a representação constrói ou desconstrói o 

estereótipo no jornalismo de televisão; e avaliar como as entrevistas corroboram para a 

representação do Outro. Parte-se da análise descritiva de duas temporadas do programa em 

questão, exibido pela Globo News, a partir dos conceitos de aculturação, relativismo cultural, 

etnocentrismo, hegemonia cultural, representação, estereótipo, identidade e diferença e lugar 

de fala. Diante disso, entendemos como a narrativa jornalística, as formações imaginárias e a 

televisão interferem nas relações de poder e concluímos que a imersão e a subjetividade são 

indispensáveis para que o jornalismo compreenda as complexidades e contrariedades de cada 

cultura, apresentando e representando o Outro em sua integridade.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: 
Antropojornalismo; Representação; Estereótipo, Narrativa; Televisão. 
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ABSTRACT 

The present research approaches television journalism and its relation with the 

construction/deconstruction of perceptions of the foreigner. The problem that is established is: 

how can anthropojournalism help in the complexification of approaches of journalistic 

television programs? The overall goal is to analyze how the TV show Que Mundo É Esse? 

makes use of anthrojournalism to present and represent people and countries. In this sense, the 

specific objectives seek to deepen the debate on the use of antropojornalism in the elaboration 

and production of agendas; reflect on how representation builds or destroys the stereotype in 

television journalism; and evaluate how the interviews corroborate the representation of the 

Other. It starts from the descriptive analysis of two seasons of the program in question, shown 

by Globo News, from the concepts of acculturation, cultural relativism, ethnocentrism, cultural 

hegemony, representation, stereotype, identity and difference and place of speech. Therefore, 

we understand how the journalistic narrative, imaginary formations and television interfere in 

the relations of power and we conclude that immersion and subjectivity are indispensable for 

journalism to comprehend the complexities and contrarieties of each culture, presenting and 

representing the Other in its integrity. 

 

 

KEY-WORDS: 

Antropojournalism; Representation; Stereotype, Narrative; Television. 
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INTRODUÇÃO 

 

Conceitos considerados básicos para a antropologia não compõem a bagagem teórica 

dos jornalistas, mas quando surgem questões relacionadas à representação do Outro, 

percebemos que o jornalista é preparado para comunicar a notícia e não para comunicar as 

culturas. A antropologia, nesse sentido, é uma ferramenta que nos ensina a interpretar e nos 

propõe que expandir é mais importante que definir. O fato de ser plural não quer dizer que seja 

dialógico, por isso, o respeito sincero aos povos e países é necessário em todas as profissões, 

mas o jornalista, enquanto formador de opinião, é responsável pela construção e manutenção 

da história do Outro, ou seja, deve saber que as histórias são sempre versões e que a versão 

escolhida deve combater as relações de poder e os estereótipos que sustentam as desigualdades 

e preconceitos.  

Para contrapor a forma hegemônica e mercadológica com que a televisão apresenta e 

representa povos e países, o presente trabalho busca ampliar o debate sobre como a história do 

Outro pode ser distorcida quando negligenciada ou narrada de forma superficial. Se a 

objetividade pode resultar em discursos simplistas, a subjetividade consegue “abandonar o Eu 

como medida para conhecimento do Outro. Descentrá-lo radicalmente, conceder ao Outro a 

prioridade até então concedida ao Eu” (GUIMARÃES E LIMA, 2007, p. 154). Mas o 

jornalismo e o entretenimento têm se embaralhado nas reportagens, apresentando as culturas 

por meio de roteiros turísticos ou da exotização do Outro, sem assumir um comprometimento 

político na qualidade de narrador.  

Neste sentido, o problema de pesquisa busca responder de que forma o 

antropojornalismo pode auxiliar na complexificação de abordagens de programas jornalísticos 

de televisão. O objetivo geral é analisar como o programa Que Mundo É Esse?, exibido pelo 

canal Globo News, se utiliza do antropojornalismo para apresentar e representar povos e países 

e os objetivos específicos pretendem aprofundar o debate acerca do uso do antropojornalismo 

na elaboração e produção de pautas, refletir sobre como a representação constrói ou desconstrói 

estereótipos no jornalismo de televisão e avaliar de que maneira as entrevistas corroboram para 

a representação do Outro. Na contramão das produções tradicionais, o objeto de análise se 

apropria de conceitos da antropologia e encara a informação como uma ferramenta de 

transformação – e não de criação – da realidade. Como a identidade e a diferença são impostas 

e não simplesmente definidas (SILVA, 2000), a representação está em estreita conexão com as 

relações de poder que garantem privilégios. Por esse motivo, as temporadas escolhidas são A 

Outra África (continente africano) e América Partida (Estados Unidos da América).   
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Acreditamos que dar voz é dar força política, por isso, a relevância do tema surge a 

partir da necessidade de se problematizar as apresentações e representações que o jornalista 

pode produzir sem refletir e que telespectador pode absorver sem contestar, afinal, é mais difícil 

construir uma visão crítica sobre a narrativa quando a temática envolve uma cultura distante. 

Deste modo, no capítulo I, Antropologia: um lugar seguro para as diferenças, vamos ampliar 

os conhecimentos a respeito do conceito e da aplicação do antropojornalismo, pensando sobre 

aculturação com base em Marconi e Pressoto (2001), Hoebel e Frost (1981) e Santos e Barreto 

(2006); Relativismo cultural, fundamentado em Meneses (2000) e Peixoto (2007) e 

etnocentrismo segundo Marconi e Pressoto (2001) e Cabecinhas (2002) a fim de fortalecer a 

bagagem teórica do jornalista. 

Já no capítulo II, Jornalismo: o perigo da história única, os conceitos de representação 

(HALL, 1997 e SPIVAK, 2010), hegemonia cultural (MORAES, 2010), estereótipo (BOSI, 

1992 e LIPPMANN, 1972), identidade e diferença (SILVA, 2000 e HALL, 2000 e 

WOODWARD, 2000) e lugar de fala (RIBEIRO, 2017 e CHAUÍ, 1981) surgem como um 

exercício de empatia. Neste momento, refletimos sobre como a antropologia é uma aliada da 

comunicação na substituição do “conhecer” pelo “interpretar”, isto é, na vontade de representar 

o Outro em sua integridade. 

Para adentrar aos estudos de mídia, o capítulo III, Mídia: apresentação e 

representação, aborda a narrativa jornalística, as formações imaginárias e a televisão, 

registando as características da reportagem de modo a sugerir maneiras de se fazer 

antropojornalismo na televisão. É importante lembrar que a Globo News é um canal de 

jornalismo que pertence a uma mídia hegemônica com posição política dominante, a Rede 

Globo, principal rede de televisão do Brasil. Ainda assim, acreditamos que o Que Mundo É 

Esse? traz versões e visões contra-hegemônicas.  Os principais autores utilizados neste capítulo 

foram Motta (2007), Resende (2004, 2009), Silva (2009) e Dourado (2010). 

No capítulo IV, as análises descritivas são feitas a partir de quatro categorias – 

Apresentação: recorte e contexto; Falar de: formações pela imagem; Falar com: a voz do Outro 

e Representação: percepções do narrador. A pesquisa é uma sugestão de como fazer 

antropojornalismo e, ao mesmo tempo, um apelo para que conceitos antropológicos sejam 

considerados nas produções que se propõem a apresentar e representar povos e países com o 

intuito de não mais produzir ou reforçar estereótipos, incentivando o respeito entre as culturas 

e contribuindo para um mundo mais justo.  
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1 ANTROPOLOGIA: UM LUGAR SEGURO PARA AS DIFERENÇAS 

  

1.1 Antropojornalismo 

  

A discussão que envolve antropologia e jornalismo como conceitos que podem, juntos, 

contribuir para uma forma mais justa de contar histórias surge com a globalização e com a 

consequente denúncia de construções midiáticas - principalmente audiovisuais - sobre povos e 

países. O campo do jornalismo, constituído a partir de uma prática e não necessariamente de 

uma reflexão, é responsável por narrativas que não podem mais existir sem que os possíveis 

efeitos causados por esses discursos sejam ponderados. A globalização, portanto, ainda que 

ofereça uma pluralidade de meios pelos quais os fatos podem ser narrados, permite que cada 

um de nós seja um sujeito criador da realidade do outro – e é o jornalismo, bem ou mal, quem 

alimenta o discurso da população. Ensinar, apresentar ou representar de maneira simplista é, 

hoje, fortalecer discursos rasos cujos danos podem ser irreparáveis, por isso, o presente trabalho 

não pretende definir o que é antropojornalismo, mas aproximar a antropologia e o jornalismo a 

fim de enriquecer as apresentações e representações jornalísticas.  

A interdição, a segregação e a vontade de verdade, procedimentos apontados por 

Foucault (1996), nos fazem refletir sobre a legitimação do discurso e sobre o poder dado à 

mídia. Resende (2009) afirma que, se outrora, como cita Foucault, as sociedades do saber eram 

as instâncias legitimadoras do discurso, hoje, a mídia e, principalmente, o campo do jornalismo, 

é responsável por “produzir saber” acerca dos acontecimentos globais. Deram-nos o direito da 

fala e a partir desses lugares, 

 

pelo desejo e pelo poder, revestidos da vontade de verdade, os discursos 

jornalísticos tornam-se expressões máximas do que é verdadeiro; e é com eles, 

vale dizer, que construímos os nossos modos de compreender e ver o mundo, 

visões que tecem nossa percepção do outro e nossa maneira de lidar com o 

diferente ou o semelhante. (RESENDE, 2009, p. 5). 

 

Narrar o cotidiano é, também, narrar as diferenças – por que, então, estamos 

preparados para um e não para o outro? Foucault (1996, p. 9) diz que qualquer um não pode 

falar de qualquer coisa. Entre os objetivos do presente trabalho, está o despertar para os critérios 

de verdade: quem fala e de onde fala. Para Pelegrini (2008), existem tantas verdades quantas 

mentes pensantes puderem imaginá-la. O conceito, apontado por ele como fundamental e 

norteador para a atividade jornalística, deveria admitir outros olhares como parte do fenômeno 

da observação - assim, as “verdades jornalísticas” deveriam sempre ser tratadas como 
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“versões”. Em sua linha de raciocínio, Pelegrini (2008) ainda afirma que a questão da 

objetividade e da verdade, do ponto de vista jornalístico, devem ser relativizadas. 

Elas não podem fazer parte de um conhecimento objetivo da realidade, uma 

vez que não é possível dissociar a razão humana dos fatos observados. 

Convém lembrar que ao considerar determinante o fazer jornalístico em torno 

da objetividade, como apregoam os interessados em colocar o jornalismo no 

patamar de ciência, pretende-se imputar a esse tipo de conduta, um tipo de 

“razão pura”, ou seja, de um tipo de retrato de realidade que permaneceria 

isento de valores éticos ou políticos. (PELEGRINI, 2008, p. 7). 

 

O autor conclui que quando o jornalista assume um papel de “cientista dos 

acontecimentos”, acaba por ignorar que a sua visão é sempre uma visão parcial do fato, ou seja, 

ao decidir mostrar a realidade, ele a recria sob um ponto de vista que inclui valores distintos. 

Quanto ao conceito de verdade, precisamos, para o antropojornalismo, analisá-lo a partir do 

contexto jornalístico - ao contrário do contexto antropológico, o jornalismo conta com um 

determinante que está acima do trabalho de uma única pessoa: o veículo de comunicação. A 

credibilidade pode fazer com que os interesses que antecedem e os perigos que sucedem o 

discurso não sejam analisados, pois a verdade é pré-determinada como verdade antes mesmo 

de ser ouvida.  

Abrindo a discussão sobre o papel da antropologia nesses meios de comunicação de 

massa, Allen (1994) introduz o conceito de antropojornalismo a partir da proximidade entre a 

metodologia etnográfica e a investigação jornalística e/ou trabalho de campo, principalmente 

no telejornal. Coutinho e Mata (2010), em uma análise sobre os telejornais, enfatizam a fala do 

editor-chefe do Jornal Nacional, William Bonner, que apresenta “o que de mais importante 

aconteceu no Brasil e no mundo naquele dia”, sem informar aos telespectadores que a definição 

do que é importante segue critérios jornalísticos e editoriais. Moraes (2010) diz que “a opinião 

pública é induzida a pensar que só tem relevância aquilo que os veículos divulgam”, 

minimizando questionamentos importantes e alegando que exerce uma função social específica 

- a de informar. O antropojornalismo, porém, não se compromete apenas com reportagens 

informativas, mas com o estímulo à reflexão, à dúvida e à crítica para que o público também 

saiba olhar para a realidade mostrada. Sodré (2014) explica que 

 

O alcance da influência hegemônica é muito maior do que aquele subsumido 

nas análises de mídia que o limitam a visões parciais, a exemplo da teoria do 

“agendamento” - uma característica elementar do jornalismo - entendido 

como o poder de pautar os temas em torno dos quais se desenvolveria o debate 

público. Isto permite, claro, afirmar que “todo jornal é veículo de luta por 

poder e por hegemonia”, o que é óbvio, já que “todo jornal é instrumento de 

seus proprietários”. (SODRÉ, 2014, p. 5). 
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Evitar pensamentos reducionistas e apontar melhores pautas para um “novo 

jornalismo”, de acordo com Brasil (2001), são interesses que o jornalismo e a antropologia têm 

em comum, mesmo que, para o autor, querer aproximá-los seja uma proposta ambiciosa. 

Descontextualizadas, as notícias internacionais são as que mais nos surpreendem - Brasil (2001) 

diz que a curiosidade por povos com costumes "exóticos" e a necessidade de um 

aprofundamento do noticiário internacional podem resultar, sim, em algo que poderíamos 

chamar de antropojornalismo. Se a pauta é sempre prevista, enquanto jornalista, é preciso ter 

cuidado para não buscar no Outro meramente uma informação, um depoimento ou uma imagem 

conveniente. Ouvir as prioridades do Outro é, também, evitar que um país e um povo sejam 

submetidos a uma abordagem única, ofuscando todas as outras realidades que compõem o 

cenário. 

Guimarães e Lima (2007, p. 154) sugerem que um dos gestos fundamentais a serem 

compreendidos na antropologia diz respeito à necessidade de “abandonar o Eu como medida 

para conhecimento do Outro. Descentrá-lo radicalmente, conceder ao Outro a prioridade até 

então concedida ao Eu”. Com isso, vemos a antropologia como uma aliada à humanização dos 

relatos do jornalista e à problematização da vontade da verdade - uma alternativa para quem 

percebe a necessidade de se narrar o cotidiano a partir do que as vielas têm para contar, para 

além da avenida principal que a mídia, muitas vezes, prefere andar. Não é sobre gentileza, é 

sobre ética: para contar uma história, a prioridade é do personagem e não do narrador. É do 

Outro e não do Eu. 

Intitulada a “ciência da humanidade”, a antropologia se preocupa em conhecer o ser 

humano em sua totalidade, ponto crucial para que o jornalismo não caia em um lugar comum, 

como em roteiros turísticos. Mas entre bloggers, youtubers e programas de entretenimento, 

como a narrativa jornalística pode se distinguir na sua forma de retratar o mundo? Para a 

jornalista e antropóloga Susan Allen, que discute o papel da antropologia nos meios de 

comunicação de massa, 

 

o diferencial está na área de produção de notícias e [...] não necessariamente 

no segmento que chamamos de hard news, ou notícias quentes do dia-a-dia, 

mas naquelas matérias complementares mais explicativas que são tão 

necessárias para entendermos um mundo totalmente às avessas, repletos de 

novos personagens saídos de verdadeiras obras de ficção romanceada, que 

insistem em se tornar notícia. (ALLEN apud BRASIL, 2002, p. 101).  
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Considerando os três aspectos da antropologia; a ciência natural, a ciência humana e 

a ciência social, o empenho do antropólogo é o de “sentir e comunicar o modo de viver total de 

povos específicos” (HOEBE; FROST, 1981, p.3). Para o jornalismo de viagem, a dimensão 

sociocultural da antropologia é a mais importante, pois as representações, em sua maioria, 

atingem o ser cultural e não o ser físico. A etnografia, por exemplo, método de estudo da 

antropologia cultural, se preocupa com a descrição das sociedades humanas, observando e 

analisando suas particularidades e “visando à reconstituição, tão fiel quanto possível, da vida 

de cada um deles” (LÉVI-STRAUSS, 1967, p. 14). Como complemento, a antropologia social 

propõe ao pesquisador “observar a totalidade das relações que agem entre as pessoas na unidade 

social que estudamos, não só as diretamente relevantes a determinado problema” (MAIR, 1972, 

p. 14), observando todos os aspectos da vida social - o familiar, o econômico, o político, o 

religioso e o jurídico, contextualizando em tempo e espaço a história do Outro. 

Só a apropriação de métodos antropológicos não sustenta uma revolução no fazer 

jornalístico, uma vez que ter a habilidade de contar histórias não é ter a capacidade de interpretá-

las. São as bases teóricas que nos possibilitam debater, refletir e, então, compreender sempre e 

cada vez mais a humanidade. Se não fosse pela teoria, a antropologia estaria fadada às falhas 

do jornalismo em suas formas de ver e traduzir a realidade. Com o objetivo de ampliar o debate 

sobre o antropojornalismo, um conceito ainda pouco pesquisado, trazemos como base alguns 

fundamentos antropológicos que acreditamos serem importantes para que o jornalismo 

contrarie os interesses da cultura dominante e tenha princípios humanitários que não relativizam 

povos, culturas e países de acordo com pontos de vista etnocêntricos. A nossa caminhada 

começa com uma breve pesquisa sobre os três conceitos considerados pela antropologia 

indispensáveis à tarefa de enxergar o Outro: aculturação, relativismo cultural e etnocentrismo. 

 

1.1.1 Aculturação 

 

A aculturação, definida por Marconi e Pressoto (2001, p. 65) como “a fusão de duas 

culturas diferentes que, entrando em contato contínuo, originam mudanças nos padrões de 

ambos os grupos”, dialoga com as narrativas jornalísticas à medida que as culturas, em suas 

representações midiáticas, são distinguidas por meio de estereótipos que sugerem que uma 

cultura seja superior a outra. Os processos de aculturação, entretanto, são trocas de elementos 

culturais e não são necessariamente classificados de forma qualitativa. 

Crescer sendo parte de uma cultura e ser educado para uma conduta específica é o que 

Hoebel e Frost (1981) chamam de “enculturação”, ou seja, o modo como somos ensinados a 
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enxergar o mundo. Santos e Barreto (2006, p. 257), ao analisarem o processo de aculturação 

presente no contato entre populações residentes e turistas, apontam que a cultura e o turismo 

passam a constituir-se como “uma modalidade de sinalização diacrítica transformada em 

atratividade, constituindo também alternativas de desenvolvimento local do turismo” a partir 

do reforço de tradições. Enquanto o mercado turístico é, em parte, sustentado pelo interesse no 

“exótico”, o jornalismo se mostra um aliado às representações e à promoção do Outro. O 

jornalista, entretanto, ao colocar-se como um turista, reproduz discursos que não correspondem 

aos de um observador, ou seja, a narrativa de um turista se assemelha a de uma visita e não a 

de um nativo.  

Ainda que a exotização do Outro seja interessante para o mercado do turismo, a 

responsabilidade do jornalista não deve ser comparada - ou reduzida - a de um turista, isto é, a 

representação de povos e países em programas jornalísticos precisa se diferenciar da 

representação de povos e países em programas de entretenimento. Santos e Barreto (2006) 

observam que, em 1979, Andronicou afirmou que o efeito dos meios de comunicação de massa, 

como rádio e televisão, é marginal se comparado ao impacto do turismo em uma cultura. A 

mídia, portanto, ao criar rótulos e apontar modelos a serem seguidos, participa dos processos 

de aculturação, pois é quem apresenta uma sociedade à outra, comunicando-as.  

Sobre os processos de aculturação, é papel do jornalista apresentar as sociedades sem 

classificá-las como “superior” ou “inferior”, contribuindo não para a mercantilização do exótico 

ou para o reforço de estereótipos que, por vezes, sequer correspondem à verdade ou à 

atualidade, e sim para a interação e o diálogo entre as diferenças e para o entendimento de que 

“as fronteiras étnicas e culturais são suscetíveis de reorganização” (SANTOS, BARRETO, 

2006, p. 255). A globalização e o fluxo de notícias imediato, neste caso, preserva a identidade 

de povos e países quando não impõe uma cultura sobre a outra.  

 

1.1.2 Relativismo cultural 

 

O relativismo cultural, de acordo com Meneses (2000), surge junto ao método de 

observação participante, isto é, quando os antropólogos, além de observarem as sociedades, 

começam a tentar compreendê-las. Teoria de instrumento de análises e meio de produção de 

conhecimento, o relativismo cultural pertence à esfera da ciência e deve ser compreendido por 

todos os envolvidos em situações de contato, como é o caso dos jornalistas. Por meio do 

processo de enculturação citado anteriormente, os indivíduos são condicionados aos costumes 
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e às opiniões de um grupo específico, ou seja, crescem com a referência do que é “certo” - e, 

como consequência, podem pensar que o Outro é o “errado”. 

Meneses (2000, p. 249) aponta três significados abrangidos pelas noções de 

relativismo cultural: todo o elemento de uma cultura é relativo aos elementos que compõem 

aquela cultura, ou seja, só tem sentido em função do conjunto; não há cultura ou elemento que 

tenha caráter absoluto e as culturas são equivalentes. Os três pontos mostram que, ao contrário 

do que veremos no conceito de etnocentrismo, o relativismo cultural permite que o observador 

compreenda a diversidade cultural da humanidade e as consequências elencadas por Meneses 

(2000) incluem o respeito sincero pela cultura e sociedade dos outros povos, a recusa de 

interferir e modificar costumes e tradições e, o mais importante para o jornalismo, o cuidado 

extremo com a objetividade, uma vez que “cada traço cultural deve ser estudado no contexto 

da cultura a que pertence, e não em referência à do observador. Para isso, tenta-se imergir na 

cultura diferente” (MENESES, 2000, p. 250). 

Para estreitarmos a relação entre o jornalismo e a antropologia no estudo das noções 

de relativismo cultural e para que, enquanto jornalistas, saibamos diferenciar o respeito da 

omissão, a crítica da denúncia, é importante falarmos sobre o conceito de universalismo, dando 

ênfase à universalidade dos direitos humanos. Peixoto (2007, p. 257) questiona, a respeito do 

direito internacional à pessoa humana, “como compatibilizar a proposta de universalidade dos 

direitos humanos com o pluralismo cultural?”, apontando a proteção dos direitos humanos 

como um elemento da política de relações exteriores que traduz uma forma de imperialismo do 

ocidente. Mesmo assim, a autora considera imprescindível reafirmar a exigência da garantia 

plena dos direitos humanos, uma vez que  

 

o argumento relativista desconsidera da noção de cultura, o projeto de 

humanização. Se há algo que une todas as pessoas ao redor do mundo é 

justamente o fato de que todos são seres humanos. Então, um projeto cultural 

que constantemente esteja diminuindo essa condição de “humanos” deve ser 

repensado. Quanto mais determinada prática cultural aproximar o ser humano 

da condição de objeto ou de irracional, menos legítima enquanto verdadeira 

“cultura” tal prática será. Sem contar que, muitas manifestações cobertas pelo 

manto da “cultura”, na verdade exprimem a velha dicotomia entre dominantes 

e dominados. É com base nisso que a escravidão, por exemplo, não pode ser 

concebida como prática cultural legítima, nem tampouco a tortura. 

(PEIXOTO, 2007, p. 278 e 279). 
 

Ciente das desigualdades sociais e econômicas que dificultam o processo de 

cumprimento da Declaração de Viena (1993), o jornalismo torna-se um aliado à defesa dos 

direitos humanos. A partir do entendimento de conceitos como o de aculturação e relativismo 
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cultural, o jornalista está apto a lutar por uma sociedade mais justa sem enxergar o Outro como 

alguém que precisa de “salvação” - mas, sim, de voz e proteção.  

Dar atenção à multiplicidade de culturas é, também, entender que a cobrança dos 

direitos humanos por meio da mídia não deve seguir interesses externos, uma vez que todas as 

sociedades têm o direito de ter os seus direitos cobrados, pois o relativismo cultural não dá 

margem para a romantização ou, pior, para o abandono de um grupo. As discordâncias, internas 

ou externas, quando refletidas em debate - e não em conflito - denunciam formas de dominação 

travestidas de cultura e contribuem para que o mundo continue sendo plural, já que a pluralidade 

caminha junto à liberdade de ser. 

 

1.1.3 Etnocentrismo 

 

O conceito de etnocentrismo está intimamente relacionado com o de relativismo 

cultural, sendo que “a posição relativista liberta o indivíduo das perspectivas deturpadoras do 

etnocentrismo, que significa a supervalorização da própria cultura em detrimento das demais” 

(MARCONI; PRESSOTO, 2001, p. 52). Como um dos principais agentes da discriminação e 

da violência com o Outro, o pensamento etnocêntrico resulta em um comportamento que, ainda 

hoje, protagoniza conflitos e tragédias. Meneses (2000) afirma que o preconceito etnocentrista 

nunca é inocente,  

 

por trazer no seu bojo um elemento da mais alta periculosidade: a negação do 

"Outro" enquanto tal. E nega-o por senti-lo como uma ameaça à sua própria 

maneira de ser, e mesmo ao seu ser. (...) Mas rejeição do Outro, combinada 

com a dominação, assume também outra forma: não tirar a vida do Outro, mas 

apenas a diferença, ou seja, extirpar-lhe a alteridade que o constitui como 

Outro, assimilando-o e reduzindo-o à imagem e semelhança do Mesmo. (...) 

E ainda há uma forma mais sutil e oportunista de lidar com a Outro: conservar-

lhe a alteridade, mas então, fazendo dela pretexto para oprimi-lo. (MENESES, 

2000, p. 246). 

 

A relação do jornalismo com o etnocentrismo não está apenas na vontade de criar 

formas de elucidar o assunto à sociedade que consome a informação, mas, principalmente, na 

obrigação de combatê-lo no próprio discurso jornalístico que, por vezes, é feito por pessoas que 

também possuem visões etnocêntricas. Neste sentido, o jornalista que narra os acontecimentos 

globais precisa refletir sobre a sua posição como alguém que “corresponde” ao Outro apesar de 

pertencer ao Mesmo, isto é, no Brasil, por exemplo, as notícias internacionais ou a 

representação de povos e países  são feitas quase sempre de brasileiros para brasileiros. 
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Ao analisar a memorização de notícias, Cabecinhas (2002) também chama a atenção 

para o “efeito de homogeneidade do grupo dos outros” gerado a partir do etnocentrismo: 

Os nossos resultados apontam para o fato dos membros do grupo dominante 

(brancos) efetuarem um tratamento diferencial da informação em função do 

grupo de pertença da pessoa-alvo: a informação individualizada é melhor 

recordada quando o protagonista é membro do grupo de pertença do que 

quando é membros do grupo dos outros (negro). Do protagonista branco é 

construída uma imagem diferenciada e individualizante, enquanto que do 

protagonista negro é apenas recordada a informação categorial, que o define 

enquanto membro de um grupo e que mantém a imagem deste grupo como 

homogéneo e indiferenciado. (CABECINHA, 2002, p. 18) 
 

Como preconceito e pilar na sustentação de estereótipos, o pensamento etnocêntrico 

torna a cultura do outro simplória, ao contrário do relativismo cultural que percebe a riqueza 

presente na diferença. As derivações doutrinárias do etnocentrismo são ideológicas e não têm 

bases científicas, portanto, desconstruir a ideia de que a diferença do Outro é uma ameaça à sua 

própria identidade é um processo que se dá por meio de estratégias como a de oferecer a 

autonomia que o Outro precisa para apresentar-se. 
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2 JORNALISMO: O PERIGO DA HISTÓRIA ÚNICA 

 

2.1 Hegemonia Cultural e Representação 

 

Conceituar “representação” é tão difícil quanto representar, uma vez que precisamos 

entender em que circunstâncias ela é feita. Os conceitos citados anteriormente como básicos 

para a antropologia – Aculturação, Relativismo Cultural e Etnocentrismo – não compõem a 

bagagem do jornalista, mas com os processos de globalização, os efeitos e as implicações das 

representações tornam-se mais evidentes e começamos a questionar os interesses que sustentam 

as relações de poder. Para Moraes (2010), em seus estudos sobre o filósofo marxista italiano 

Antonio Gramsci, a conquista do consenso e da liderança cultural e político-ideológica de uma 

classe sobre a outra dá origem à hegemonia que também coincide com percepções, juízos de 

valor e princípios do plano ético-cultural, denunciando uma direção ético-política que não 

depende apenas de forças materiais, mas de estratégias de argumentação e persuasão. Tal 

observação nos convida a entender o conceito de hegemonia cultural para, então, expandir a 

argumentação sobre representação. Sodré (2014) diz que 

 

É grande a importância deste conceito para a análise da vida social. Ele torna 

possível o entendimento crítico das formas reguladoras, de forças coercitivas 

e de estruturas de dependência, para além da explicação reducionista da 

predominância de uma estrutura social apenas pela determinante econômica. 

Isto equivale a lançar uma luz crítica sobre a coexistência de outras 

determinações como a cultura, a produção da fantasia, a arte, a religião, a 

filosofia e a ciência, que se articulam à política e à economia para a produção 

de um pensamento determinante e dominante. E, portanto, sobre a questão da 

comunicação, com seus dispositivos técnicos e suas produções ideológicas. 

(SODRÉ, 2014, p. 5). 
 

Para entender a logística das representações e com o objetivo de avaliar espaços e 

estratégias de difusão comprometidos com a diversidade informativa e o pluralismo, Moraes 

(2010) explica que, do ponto de vista gramsciano, a hegemonia pode e deve agir como a 

“consciência operosa da necessidade histórica”, ou seja, quando uma classe lidera a formação 

de um bloco histórico que articula diferentes grupos sociais em prol de uma vontade coletiva. 

Esse domínio de uma classe sobre a outra, para Gruppi (1978), se mantém articulado - político, 

ideológico e culturalmente - quando e enquanto um grupo de forças heterogêneas impedir que 

o contraste entre as forças exploda, “provocando assim uma crise na ideologia dominante, que 

leve à recusa de tal ideologia, fato que irá coincidir com a crise política das forças no poder” 

(GRUPPI, 1978, p. 67).  
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No que diz respeito à representação do Outro no jornalismo, percebemos que os 

interesses são predominantemente mercadológicos. De um modo geral, quando a televisão, 

sobretudo os canais abertos, não encoraja e valoriza o discurso das classes dominadas, ela 

alimenta o contraste entre as forças, evidenciando o poder de uma classe sobre a outra e sendo 

cúmplice da desigualdade. Não há uma representação e uma problematização que possam 

resultar em uma vontade coletiva e, da mesma forma, não há uma representação e uma 

problematização que contribuam para a articulação de uma crise política bem fundamentada. O 

que há, por vezes, é um telespectador apático diante de um jornalismo supostamente neutro: o 

desejo de manter o poder de uma classe sobre a outra sem que o público perceba e questione.  

Para questionar e contrapor a hegemonia cultural vigente, é preciso que o jornalismo 

dê voz às múltiplas vozes – Gramsci (2004) afirma que a transformação da ordem vigente e a 

“reforma moral e cultural que conduz um bloco de classes ao poder” (GRAMSCI, 2004, p. 56-

61) depende da força política das classes subalternas. Ele complementa que “a formação do 

consenso para a transformação da ordem vigente depende da capacidade das classes subalternas 

de se converterem em força política efetiva, forjando uma unidade de objetivos que resulte na 

coordenação de iniciativas e princípios ideológicos” (MORAES, 2010, p. 56). E quem maior 

que a mídia para dar voz às classes subalternas? Dar voz, afinal, é dar força política? No debate 

sobre a conquista do poder, o autor põe os meios de comunicação em uma posição importante, 

visto que sustentam interesses e discursos hegemônicos que não representam as classes 

subalternas. Mas por que e como representá-las?  

Moraes (2010) chama a atenção para a visão de Gramsci (1999) sobre a importância 

de ações contra-hegemônicas que criem uma nova forma ético-política que denuncie e reverta 

“as condições de marginalização e exclusão impostas a amplos estratos sociais pelo modo de 

produção capitalista” (MORAES, 2010, p. 73). Em torno da pergunta “pode o subalterno 

falar?”, Spivak (2010) une os conceitos de hegemonia cultural e representação no momento em 

que aponta o erro do intelectual pós-colonial que representa o Outro sem fortalecê-lo. Ela 

descreve o termo subalterno como “as camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos 

modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da 

possibilidade de se tornarem membros no estrato social dominante” (SPIVAK, 2010, p. 12) e 

afirma que a nossa tarefa não deve ser a de falar ou (tentar) resistir pelo subalterno, mas de criar 

espaços por meio dos quais o sujeito subalterno possa falar para que, quando ele ou ela o faça, 

possa ser ouvido(a). O “subalterno” é, logo, aquele cuja voz não pode ser ouvida: 
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Dessa forma, Spivak desvela o lugar incômodo e a cumplicidade do intelectual 

que julga poder falar pelo outro e, por meio dele, construir um discurso de 

resistência. Agir dessa forma, Spivak argumenta, é reproduzir as estruturas de 

poder e opressão, mantendo o subalterno silenciado, sem lhe oferecer uma 

posição, um espaço de onde possa falar e, principalmente, no qual possa ser 

ouvido. Spivak alerta, portanto, para o perigo de se construir o outro e o 

subalterno apenas como objetos de conhecimento por parte de intelectuais que 

almejam meramente falar pelo outro. (SPIVAK, 2010, p. 9). 
 

Ao analisar uma relação intrínseca entre o “falar por” (política) e o “representar”, como 

(arte e/ou filosofia), Spivak (2010) aponta dois significados para o termo representação, de 

acordo com as interpretações da língua alemã - Yertretung, que se refere ao ato de assumir o 

lugar do outro numa acepção política da palavra, e Darstellung, que se refere a uma visão 

estética que prefigura o ato de performance ou encenação. Enquanto desafia os produtores de 

conhecimento e seus discursos hegemônicos, Spivak (2010) chama a atenção para o fato de que 

a fala do subalterno é sempre intermediada pela voz de quem se coloca em posição de 

reivindicar algo em nome do outro.  

As reivindicações, entretanto, nunca são isentas e, por vezes, privilegiam as classes 

dominantes. Gramsci (2004) observa que o proletariado não tem contra si somente as 

associações privadas, mas todo o aparelho estatal, inclusive os jornais que se posicionam de 

acordo com o governo e com os capitalistas. Sua preocupação, que é também a de quem defende 

um jornalismo mais aprofundado e crítico, é a de que esses aparelhos políticos-ideológicos 

sejam responsáveis por elaborar, divulgar e unificar concepções de mundo, sendo a mídia quem 

orienta de que maneira a população compreende os fatos sociais. O modo de produção e 

organização capitalista conduz as representações, pois, de acordo com Gramsci (2000), se a 

hegemonia é ético-política, não pode deixar de ser também econômica. 

Para falar sobre representação, Moraes (2010) distingue as duas esferas localizadas no 

interior das superestruturas: a sociedade política e a sociedade civil. No pensamento 

gramsciano, a sociedade civil é a responsável pela elaboração e propagação de ideologias 

enquanto concepções de mundo, ganhando aliados através da direção e do consenso. Os meios 

de comunicação, assim como o sistema escolar, a Igreja, os partidos políticos, as instituições de 

caráter científico e artístico, etc, fazem parte do que Gramsci chamou de “arena de luta de 

classes”, lugar de disputas de sentidos entre forças e grupos sociais onde o consenso espontâneo 

pode fracassar e dar margem à supremacia seja como domínio ou como direção intelectual e 

moral. 
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A teoria da hegemonia de Gramsci permite-nos meditar sobre o lugar crucial 

dos meios de comunicação na contemporaneidade, a partir da condição 

privilegiada de distribuidores de conteúdo, como proposto por Karl Marx 

(MARX e ENGELS, 1977, p. 67): “transportam signos; garantem a circulação 

veloz das informações; movem as ideias; viajam pelos cenários onde as 

práticas sociais se fazem; recolhem, produzem e distribuem conhecimento e 

ideologia”. Os veículos ocupam posição distintiva no âmbito das relações 

sociais, visto que fixam os contornos ideológicos da ordem hegemônica, 

elevando o mercado e o consumo a instâncias máximas de representação de 

interesses. (MORAES, 2010, p. 61). 

 

Já para Hall (1997), que aborda a temática da representação por outro viés, o ponto 

central é que o significado não está aqui, nas coisas, no mundo, pois ele é construído, produzido. 

É a consequência de uma prática que produz significados e que, assim, faz as coisas 

significarem, retomando às dúvidas sobre a verdade e a mentira no âmbito das representações. 

O autor questiona qual a relação da representação com a cultura e o significado, estabelecendo 

uma distinção entre três diferentes teorias (de acordo com o idioma): as abordagens reflexivas, 

cujo idioma reflete um significado; as intencionais, cuja linguagem reflete o que a pessoa quer 

dizer, ou seja, o significado intencional; e as abordagens construtivas, significados construídos 

em e através do idioma para as representações. 

E qual é, portanto, a abordagem utilizada pelos meios de comunicação? Ao se referir 

ou referenciar o mundo, Hall (1997) observa um mapa conceitual que denuncia a forma como 

as nossas perspectivas culturais ou mentalidades interferem nas representações e nos recortes 

feitos pela mídia. O “universo conceitual”, segundo Hall (1997), seria hoje o que entendemos 

como relativismo cultural ou linguístico, o todo de algo que ele define como “sistema de 

representação”: a formação de conceitos que ultrapassam o limite de uma pessoa ou de um 

objeto, ou seja, também criamos conceitos sobre o obscuro e o abstrato (guerra, morte, amizade 

e amor, por exemplo) e de coisas, pessoas e lugares que nunca vimos. Para conceituá-los, 

costumamos agrupá-los e classificá-los de modo que estabelecemos relações entre eles (os 

conceitos), uma vez que não são nunca individuais, mas criados a partir dos princípios de 

semelhança e diferenciação. No que diz respeito ao jornalismo e à representação de povos e 

países na televisão, vamos refletir sobre identidade e diferença a partir de uma mídia que 

salienta as nossas diferenças e ofusca as nossas semelhanças. 

 

2.1.1 Estereótipo 

 

O termo estereótipo, derivado do grego stereós (“sólido”) + týpos (“molde”, “marca”, 

“sinal”), entrega a causa e a consequência da estereotipação: um molde sólido e quadrado será 
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sempre uma marca ou um sinal. Como o resultado de uma apresentação ou de uma 

representação simplista, preconceituosa e/ou carregada de opiniões, a estereotipação só 

consegue ser combatida através do conhecimento. Bosi (1992, p. 113) explica que “o 

estereótipo nos é transmitido com tal força e autoridade que pode parecer um fato biológico” e 

distingue o discurso de opinião e a verdade lembrando-nos que, na República, “a opinião seria 

algo intermediário entre o conhecimento e a ignorância” (BOSI, 1992, p. 116). O debate que 

envolve a mídia e os estereótipos é, entre outras coisas, um debate sobre a não-problematização 

da história e a reprodução de opiniões que, devido ao tempo em que existem, já são consideradas 

verdades. 

“Não vemos primeiro para depois definir, mas primeiro definimos e depois vemos" foi 

como Lippmann (1972, p. 171) explicou o estereótipo. Se há algo com o qual o jornalista 

deveria se comprometer é com o “ir e ver”, isto é, com a checagem dos fatos - que também é 

uma checagem das opiniões. Muitas vezes, o discurso cotidiano se alimenta do que Bosi (1992) 

chama de “confiança social”, a consequência da indisposição, insensibilidade ou desatenção 

que nos faz ver o Outro por intermédio de pessoas que também não viveram e presenciaram os 

fatos geradores das opiniões. Manter-se imune às experiências torna o discurso dos jornalistas 

uma repetição ou uma omissão, sendo ambos irresponsáveis com a sociedade, uma vez que 

somente a desconfiança e a vontade de dizer o que ainda não foi dito é o que pode levar-nos à 

verdade. 

 

O conhecimento começa pela resistência à opinião, principalmente à que está 

endossada pelo poder. E a opinião do dirigente se expande não porque é a 

verdadeira, mas porque é a do dirigente. Quando se ergue contra ela, o 

pensamento que diverge é tido por desordem. Mas a negação abstrata das 

opiniões coisificadas também é uma degeneração. Não aceita nada, mas não 

propõe nada. (...) O espírito não deve imobilizar-se nem na aceitação, nem na 

negação, mas tem que se empenhar numa vontade em lutar contra o falso, 

numa vontade de consciência total e prática. (BOSI, 1992, p. 118). 

 

Ainda sobre o estereótipo e a psicologia social, Lippmann (1972) analisa a 

estereotipação como uma maneira de se processar e memorizar informações em sociedades 

multiculturais, como se o estereótipo fosse um modo de organizarmos e classificarmos as 

pessoas e os lugares. Nos meios de comunicação de massa, o estereótipo pode ser uma 

estratégia, sobretudo na representação de povos e países - não só nos telejornais, mas também 

nas telenovelas, pois tanto a informação quanto o entretenimento precisam ser claros para serem 

entendidos e lembrados. Mas contra a romantização de quaisquer justificativas que tentem 

tornar o estereótipo um rótulo legítimo, Lippmann (1972) traz outro viés: o estereótipo como 
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um problema para o processo democrático, onde a imposição da organização de um mundo 

social impede a flexibilidade de pensamento e resulta na hegemonia cultural que citamos 

anteriormente. 

A partir desta hegemonia cultural é possível constatar que a relação da mídia com a 

questão da identidade social envolve, em especial, uma preocupação com a política de 

identidade que, para Filho (2004, p. 45) se caracteriza pela “afirmação e defesa da singularidade 

cultural dos grupos oprimidos ou marginalizados”, àqueles que mais sofrem quando o processo 

democrático falha. Sendo assim, aliar-se às minorias é mais que um posicionamento - posto que 

o não-posicionamento é mais que uma omissão, é um silenciar o Outro. O jornalista, como 

contador de histórias, é também um escritor da história à medida que perpetua, manipula ou 

transforma as opiniões mascaradas de conhecimento. 

Filho (2004) impõe aos meios de comunicação de massa a responsabilidade pela 

difusão e legitimação de rótulos que colaboram para a disseminação de pânicos morais que 

geram polarizações sociais. No que diz respeito às narrativas que representam povos e países, 

 

Igualmente comprometedora é sua falta de perspectiva histórica, que 

inviabiliza a plena elucidação de questões fundamentais. (...) Por que 

determinadas ondas de pânico moral sobre, por exemplo, delinqüência juvenil 

ou entretenimentos populares exibem características semelhantes? Por que 

ocorrem ciclicamente? Como se conectam, ao longo do tempo, canalizando 

efetivamente imagens e valores, no processo da transmissão cultural, e 

vinculando recursos do passado e a produção de sentido no presente? (...) 

Muitas das construções estereotípicas do “Outro”, como representações de 

outras culturas e outros países, estão enraizadas em nacionalismos do século 

XIX e em racionalizações pseudocientíficas da diferença racial desenvolvidas 

naquele período, nas sociedades européias autoproclamadas modernas. 

(FILHO, 2004, p. 51). 
 

Conhecer a história, enquanto jornalista, é entender que os discursos não são inocentes 

e que as relações de poder não podem justificar a nossa falta de comprometimento. Comunicar-

se, se fosse fácil, não condenaria uns e salvaria outros. Baccega (1998) distingue o conceito e 

o estereótipo mediante a descrição da realidade, isto é, o processo cognitivo de tendência 

objetivo-descritiva é o que separa o lugar da verdade e o lugar onde predominam juízos de valor 

e suas bases emocionais.  

 

Vivemos num mundo que nos chega editado pelos meios de comunicação, que 

nos contam a "realidade" através de relatos impregnados de estereótipos que 

no mais das vezes nos são desfavoráveis. São esses os relatos que recebemos 

cotidianamente e que vão preencher nossa visão de mundo não apenas sobre 
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os fatos de que não participamos, mas, muitas vezes, também sobre os fatos 

do universo em que vivemos. (BACCEGA, 1998, p. 10). 

 

A distorção do Outro é, enfim, a própria visão distorcida que busca fronteiras 

simbólicas entre Nós e Eles, sem reconhecer que a fronteira é uma divisa, mas também é um 

encontro. Se a concepção imaginária de “fronteira” é “limite”, é possível atravessá-la. Entre 

Nós e Eles, é o “entre” que conecta países, culturas e pessoas para mostrar que há muito mais 

do Outro em mim do que poderíamos compreender. Entre a Identidade e a Diferença, há um 

infinito de entrelinhas. Para descobri-las, é preciso entrar. 

 

2.1.2 Identidade e Diferença 

 

Hall (2000, p. 105) afirma que o conceito de identificação é um dos “menos bem 

desenvolvidos da teoria social e cultural, quase tão ardiloso - embora preferível - quanto o de 

identidade”, pois as identidades estão em constante transformação. Em sua compreensão, as 

identidades têm a ver com a utilização de recursos da história, da linguagem e da cultura para 

a produção de sentidos. Ao dizer que “as identidades têm a ver não tanto com as questões ‘quem 

nós somos’ ou ‘de onde nós viemos’, mas muito mais com as questões ‘quem nós podemos nos 

tornar’, ‘como nós temos sido representados’ e ‘como essa representação afeta a forma como 

nós podemos representar a nós próprios’” (HALL, 2000, p. 109), o autor justifica a importância 

do conceito para a análise da representação de países e povos na mídia - isto é, a identidade e a 

televisão caminham juntas através dos processos de construção da opinião pública e do que 

Hall (2009) chama de “invenção da tradição”.  

Sendo as múltiplas culturas o centro da identidade, Hall (2000) explica que as 

identidades surgem a partir das diferenças, o que implica no “reconhecimento radicalmente 

perturbador” de que a relação com o Outro e a relação com aquilo que falta norteia a criação 

das identidades. Mas a diferença gera a exclusão, ou seja, assim como a identidade é 

responsável por unir os iguais (origem, característica, objetivo), ela também posiciona o Eu 

como o centro e o Outro como margem, “mesmo que esse outro que lhe falta seja um outro 

silenciado e inarticulado (HALL, 2000, p.110) - e voltamos às relações de poder hegemônicas 

e contra-hegemônicas. 

 

A constituição de uma identidade social é um ato de poder, pois se uma 

identidade consegue se afirmar é apenas por meio de repressão daquilo que a 

ameaça. Derrida mostrou como a constituição de uma identidade está sempre 

baseada no ato de excluir algo e de estabelecer uma violenta hierarquia entre 
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os dois polos resultantes - homem/mulher etc. Aquilo que é peculiar ao 

segundo termo é assim reduzido - em oposição à essencialidade do primeiro - 

à função de um acidente. Ocorre a mesma coisa com a relação negro/branco, 

na qual o branco é, obviamente, equivalente a “ser humano”. “Mulher” e 

“negro” são, assim, “marcas” (isto é, termos marcados) em contraste com os 

termos não-marcados “homem” e “branco”. (LACLAU, 1990, apud HALL, 

2000, p. 110). 

 

São esses conceitos, identidade e diferença, que Silva (2000) entende como o resultado 

de atos de criação linguística, uma vez que eles não são “elementos” da natureza que são 

revelados ou descobertos, respeitados ou tolerados, mas fabricados e produzidos por nós 

culturalmente e socialmente. A representação a partir da diferenciação e da exclusão, do “ser 

isto” significar “não ser aquilo”, são vistas por Silva (2000) como características da linguagem. 

A consequência pode ser a distorção de ambos - o Eu que surge de acordo com o Outro, como 

se a identidade fosse sempre uma resposta ou uma reação - ou o conflito entre eles. Para 

Woodward (2000), um exemplo atual é a ideia de uma “identidade europeia” defendida pela 

extrema direita, que nada mais é do que uma reação aos trabalhadores da África do Norte que 

são representados como uma ameaça cuja origem estaria no seu suposto fundamentalismo 

islâmico. O que para uns é uma “crise de identidade”, para outros é o efeito da globalização na 

cultura. 

Para descobrir como a identidade se insere no “circuito da cultura”, Hall (1997) 

examinou sistemas de representação e a relação entre cultura e significado, o que Woodward 

(2000, p. 17), anos mais tarde, tratou como um novo momento do “circuito da cultura”: “aquele 

em que o foco se desloca dos sistemas de representação para as identidades produzidas por 

aqueles sistemas”. É o processo cultural chamado de “representação”, portanto, o responsável 

por dar um significado às nossas experiências. Mas ao entender que a identidade é marcada por 

uma diferença sustentada pela exclusão, Woodward (2000) observa que as diferenças também 

podem ser obscurecidas, como é o caso da afirmação de uma identidade nacional, citada 

anteriormente, que omite diferenças de classe e de gênero. A noção de que as identidades não 

são unificadas é indispensável no campo das representações, pois a exposição das contradições 

internas evita as generalizações e contribui para a quebra de estereótipos.  

A família, os amigos, o emprego e o partido político, por exemplo, mostram que “os 

indivíduos vivem no interior de um grande número de diferentes instituições” (WOODWARD, 

2000, p. 30), ou seja, se a identidade se molda aos diferentes papéis que exercemos, somos 

plurais enquanto sociedade e plurais enquanto indivíduos e é assim que devemos ser 

representados - diferentes, não opostos; múltiplos, não binários; porque há muito mais entre o 



26 
 

Eu e o Outro e porque a identidade e a diferença possuem uma relação de dependência, mesmo 

que a linguagem não consiga dar conta do “relacionamento” entre elas. Silva (2000) afirma, 

aliás, que a linguagem é caracterizada por sua indeterminação e instabilidade, onde os processos 

de produção simbólica e discursiva resultam nos conceitos de identidade e diferença que 

conhecemos hoje.  

Quando falamos em linguagem, representação e mídia, falamos em poder de definição. 

 

Fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas 

privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças. A 

normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta 

no campo da identidade e da diferença. Normalizar significa eleger - 

arbitrariamente - uma identidade específica como o parâmetro em relação ao 

qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. Normalizar significa 

atribuir a essa identidade todas as características positivas possíveis, em 

relação às quais as outras identidades só podem ser avaliadas de forma 

negativa. A identidade normal é “natural”, desejável, única. A força da 

identidade normal é tal que ela nem sequer é vista como uma identidade, mas 

simplesmente como a identidade. Paradoxalmente, são as outras identidades 

que são marcadas como tais. (SILVA, 2000, p. 4). 
         

O autor (2000, p. 81) ainda observa que a “afirmação da identidade e a enunciação da 

diferença traduzem o desejo dos diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de 

garantir o acesso privilegiado aos bens sociais”, afirmando que a identidade e a diferença são 

disputadas e, a partir da representação, ligadas a sistemas de poder à medida que o poder de 

representar é o poder de definir e determinar a identidade. Fazendo referência aos movimentos 

sociais, Silva (2000) lembra que questionar a identidade e a diferença é questionar os sistemas 

de representação que lhe dão suporte e sustentação, como é o caso da televisão e da necessidade 

de rompermos com a “voz única” para dar lugar à multiplicidade de vozes. O conceito de “lugar 

de fala” surge, entre outros motivos, dos questionamentos sobre quem representa e quem é 

representado, isto é, sobre quem tem direito à voz. 

 

2.1.3 Lugar de Fala 

 

Conceitos como o de etnocentrismo e hegemonia cultural denunciam o silenciamento 

histórico de determinados grupos, em especial os marginalizados. Ribeiro (2017) afirma que 

“expressar-se não é um direito garantido a todos de forma igual” e questiona as estruturas que 

sustentam a hierarquia de legitimidade de vozes, mostrando que o debate entre liberdade de 

expressão e lugar de fala possui uma problemática em comum: a democratização das mídias. E 
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se a democracia é indispensável para o exercício do jornalismo, ela também só é real quando o 

discurso jornalístico promove a multiplicidade de vozes - quando um falha, os dois falham. 

Para instalar e conservar o discurso competente, Chauí (1981, p. 7) diz que “não é 

qualquer um que pode dizer a qualquer outro, qualquer coisa, em qualquer lugar e em qualquer 

circunstância”, descrição que, por vezes, confunde-se com a linguagem institucionalmente 

permitida ou autorizada, ou seja, 

 

Com um discurso no qual os interlocutores já foram previamente reconhecidos 

como tendo o direito de falar e ouvir, no qual os lugares e as circunstâncias já 

foram predeterminados para que seja permitido falar e ouvir e, enfim, no qual 

o conteúdo e a forma já foram autorizados segundo os cânones da esfera de 

sua própria competência. (CHAUÍ, 1981, p.7). 
 

A argumentação que envolve o lugar de fala, portanto, não aponta quem pode falar 

sobre o quê, mas contrapõe, principalmente, o discurso elitista, e atua como uma ferramenta de 

interrupção de vozes hegemônicas. Spivak (2010), citada anteriormente ao criticar os 

pensadores e pesquisadores que sempre se dedicaram a estudar a subalternidade sem oferecer 

um espaço pelo qual os próprios subalternos pudessem se manifestar, condenou o silenciamento 

que põe o Outro na posição de objeto e não na posição de sujeito, isto é, defendeu o rompimento 

da voz única. Na prática, para além da democratização das mídias e do direito de acesso à 

informação, os meios de comunicação de massa, como a televisão, podem pensar o lugar de 

fala por meio do processo jornalístico de escolha de fontes, contrapondo os privilégios e os 

privilegiados e criando espaços de fortalecimento das minorias. 

O que chamamos, neste trabalho, de antropojornalismo, é uma sugestão de narrativa 

que propõe um jornalismo que apresente e represente o Outro baseando-se em conceitos 

antropológicos, por isso, repensar o “quem” é importante, mas problematizar o “como” é ainda 

mais. Acreditamos que refletir sobre os lugares de fala e os lugares de escuta é garantir o direito 

à verdadeira liberdade de expressão, onde a experiência do Outro pode, sim, ser pautada por 

Nós, desde que as diferenças não sejam transformadas em desigualdades. Narrar a história do 

Outro é documentá-la e documentar é proporcionar um espaço onde os protagonistas consigam 

exercer os seus protagonismos e ocupar os seus lugares de fala. À nós, narradores, cabe a 

preocupação com o “como narrar” a história do Outro - uma história que não é minha e que, 

portanto, sou coadjuvante e devo reconhecer o meu lugar - não estático - de escuta de classe, 

gênero, raça, etnia, etc. 
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3 MÍDIA: APRESENTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

 

3.1 Narrativa jornalística 

 

Sob à luz dos Estudos Culturais (EC), Motta (2007) define a narrativa como a tradução, 

em relatos, do conhecimento sobre a natureza física, sobre as relações humanas, as identidades 

e as crenças, isto é, a tradução lógica e cronológica do conhecimento objetivo e subjetivo do 

mundo. Para compreender tudo o que há, a forma narrativa está impregnada pela narratividade, 

a descrição de algo a partir da enunciação de uma sucessão de estados de transformação que 

organizam o discurso “que produz significações e dá sentido às coisas e aos nossos atos” 

(MOTTA, 2007, p. 2). Quanto à narrativa jornalística, a problemática está na maneira como o 

campo dos media produz, conforma e redefine os discursos sobre e para a sociedade, uma vez 

que, como explica Resende (2004), o jornalismo “narra experiências e modos de vida calçados 

em subjetividades que estão, insistentemente, cravadas na objetividade demandada pela 

necessária lida com o cotidiano” (RESENDE, 2004, p. 86), ponto que o antropojornalismo 

contrapõe ao querer estimular o público à reflexão, à dúvida e à crítica. 

Quando questiona a objetividade imposta, Resende (2004) observa que as leituras e 

releituras, às vezes, são tão imperativas que não dão margem para que as pessoas desejem 

buscar outros conhecimentos acerca do cotidiano e da vida. Na tríade que envolve a produção, 

a circulação e a recepção de notícias, a vontade de se recuperar a dimensão complexa da 

comunicação, para Resende (2004), perpassa os estudos culturais, a psicanálise, os estudos 

literários e a antropologia, responsáveis pela construção de olhares e, portanto, também 

narrativas interdisciplinares. Já no triângulo da discursividade, da tecnologia e da narratividade, 

Resende afirma que a narratividade sofre uma relativa negligência, mas que as narrativas têm 

um papel fundamental,  

 

primeiro porque nelas são tecidos os saberes acerca do mundo, depois porque. 

a partir delas, outros saberes são construídos. Em outras palavras, se há 

alguma mediação possível, pelo menos em se tratando do campo dos media, 

ela acontece na e através da narrativa. Sob essa ótica, vemos a narrativa como 

uma forma de representação coletiva, como um elemento que cria e recria 

sociabilidades, como práticas comunicativas sociais que definitivamente 

contribuem, na sociedade mediatizada, para o alargamento dos horizontes de 

experiência. E nesse aspecto, é fundamental que as pesquisas no campo do 

jornalismo estejam também atentas às formas de narrar o mundo. Não 

exclusivamente ao conteúdo das mensagens que se passa, mas, 

principalmente, às dimensões éticas e estéticas que, da perspectiva das 
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mediações reposicionam os campos e os atores sociais, oferecendo a eles 

possibilidades de existência. (RESENDE, 2004, p. 87 - 88). 

 

“Limitado e limitador” é a definição de Resende (2004) para o ato de narrar quando 

burocratizado por critérios jornalísticos como a imparcialidade, a objetividade e o uso do lead, 

técnicas que também transformam o narrador-criador em narrador-reprodutor. Essa reprodução, 

feita com base em estratégias comunicativas e atitudes organizadoras do discurso, mostra que, 

como cita Motta (2007, p. 2), “narrativas e narrações são formas de exercício de poder e de 

hegemonia nos distintos lugares e situações de comunicação”, ou seja, seja o discurso narrativo 

literário, publicitário, científico ou jornalístico, “todos realizam ações e performances sócio-

culturais, não só relatos representativos”, o que torna a narratologia também um campo de 

estudo antropológico uma vez que não se reduz somente à ficção. 

Entendidas como fragmentos desconexos de sentido e fragmentos dispersos e 

descontínuos de significações parciais (MOTTA, 2007, p. 4), as notícias procuram camuflar o 

narrador e suas mediações, “como se os fatos surgissem no horizonte e como se estivessem 

falando por si próprios. Por isso, reconhecer a narrativa jornalística como dispositivo 

argumentativo torna-se uma tarefa analítica complexa” (MOTTA, 2007, p. 8 e 9). Insistir na 

neutralidade do jornalismo é, de certa forma, subestimar as potencialidades do jornalista e do 

receptor:   

 

Quem narra tem algum propósito ao narrar, nenhuma narrativa é ingênua. A 

análise deve, portanto, compreender as estratégias e intenções textuais do 

narrador, por um lado, e o reconhecimento (ou não) das marcas do texto e as 

interpretações criativas do receptor, por outro lado. (MOTTA, 2007, p.3). 
 

Entre as estratégias utilizadas pelo jornalismo, Motta (2007) cita a objetivação, que 

abrange a construção dos efeitos do real e o permanente jogo com os efeitos de sentido 

agravados pela linguagem dramática das notícias; a subjetivação, isto é, a construção dos efeitos 

poéticos que transformam o mundo do jornalismo no “mundo da tragédia e da comédia 

humana” (MOTTA, 2007, p. 11). Esses subterfúgios e, às vezes, até armadilhas, são criados 

com o objetivo de normatizar o fazer jornalístico e manter a sua identidade prática e não teórica, 

focalizando o exercício e ofuscando a reflexão, ou o que Motta (2007) ainda entenderia como 

uma vontade de isenção e de imparcialidade que habita um fundo ético ou moral, uma lei ou 

um consenso cultural. 

Para entender a narrativa e a produção de sentidos é necessário conhecer o sujeito que 

as produz, um sujeito com papel ativo na produção e na recepção das formas discursivas. A 
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narrativa, de modo simplista, é o modo como contamos uma história, ou seja, em que 

perspectiva a enxergamos, com que opiniões a avaliamos e qual é o nosso lugar de fala quando 

a relatamos.  

 

Enviesado, nosso olhar obliterado apagou o que para a comunicação é de 

natureza semiológica – o mundo em movimento se constitui de sentidos e 

forças, como nos alerta Ricoeur – e, se é na dimensão do simbólico que tal 

natureza atua, pensamos que é na inscrição da linguagem que se deve buscar 

compreender as faltas. A narrativa, sob essa perspectiva, é também ausência e 

pode ser pensada, no âmbito dos meios de comunicação, como o lugar onde 

as mediações ocorrem, pois se com Ricoeur (1994) sabemos que ali se 

inscreve uma dimensão temporal que é da ordem do humano, com outros 

pensadores, por exemplo, Genette (1995), aprendemos que é nelas que se 

instalam os modos, os contextos e os sujeitos. Nesse sentido, o ato de narrar, 

através dos meios, pode revelar legitimações, valores, representações e faltas, 

dados preponderantes para o processo de compreensão e leitura do mundo. 

(RESENDE, 2009, p. 33). 
 

O jornalismo e a antropologia têm em comum a ambição de conseguir interpretar o 

Outro e o desejo de interpretá-lo sem que seja necessário escolher entre uma representação que 

simplifica os sujeitos ou uma análise muito complexa e, por isso, pouco comunicacional. A 

liberdade é um lugar de tensão para os produtores de conteúdo, pois quem incentiva o debate 

precisa estar pronto para as desavenças assim como quem se impõe como narrador fica sujeito 

às distorções e às críticas. O narrador que está presente na narrativa é o jornalista que se percebe 

como parte da história, pois ter cautela não é ter medo de narrar, mas ter responsabilidade e 

consciência do seu posicionamento: 

 

Há alguém vivo na cena que nos remete ao local e nos faz ver o que acontece. 

Nos enunciados que tecem o texto, encontramo-nos próximo ao fato; o 

discurso indireto, contrário ao que remete diretamente à fala do outro, dá-nos 

a certeza de que alguém olha a cena e conta o que passa. Uma escritura 

relativamente simples que permite, por exemplo, uma troca de olhares entre 

quem narra e quem lê, gesto que faz refletir o processo dialógico inerente aos 

enunciados e corrobora a dialogia própria do ato jornalístico. Ato que parte de 

um sujeito real, o jornalista, que, por estar no mundo e, portanto, com o Outro, 

escreve sobre o que vê. (...) Desse modo, as narrativas jornalísticas são lidas e 

compreendidas como histórias que geram outras. O fato não se encerra nele 

próprio, ele gera significado. No exercício da narrativa, ele produz sentido, 

formando, quem sabe, outros pólos possíveis de compreensão do cotidiano. 

(RESENDE, 2009, p. 41). 
 

Escrever sobre o que vê não é escrever sobre o que pensa. A elaboração e a execução 

autêntica e autônoma da narrativa jornalística, contraditoriamente, prova que é necessária e 

urgente ao mesmo tempo em que expõe as nossas faltas: a insegurança aponta que as entrelinhas 
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não estão sendo problematizadas o suficiente, uma vez que com pesquisa, imersão e escuta não 

há assunto que precise ser temido. Somos nós, afinal, alguns dos “responsáveis” - ou apenas 

responsabilizados - por dar embasamento à população, por isso propomos uma narrativa 

jornalística apoiada na antropologia à medida que acreditamos na liberdade de expressão, do 

ponto de vista plural e democrático; mas precisamos dosá-la diante do panorama atual, repleto 

de opiniões egoístas, de discursos de ódio e de donos da verdade. É preciso, sim, falar com e 

sobre o Outro. Mas é preciso estar preparado para tal. E se os jornalistas não estiverem, quem 

estará? 

 

3.1.1 Formações imaginárias  

 

Como define Silva (2009, p. 13), “pesquisar o cotidiano nada mais é do que revelar 

aquilo que permanece encoberto pela familiaridade sob uma camada tênue e tenaz de 

entranhamento”, porque cobrir uma história é descobri-la e “desencobri-la”, um processo que 

não busca verdades absolutas e que passa por três fases:  

 

estranhamento (procedimento antropológico de saída de si por meio do qual o 

pesquisador tenta abstrair os seus valores, trocar de “lente” ou simplesmente 

colocar de lado os seus pré-conceitos), “entranhamento” (procedimento 

compreensivo e fenomenológico de empatia por meio do qual o pesquisador 

mergulha no universo do outro, tentando, na medida do possível, colocar-se 

no lugar desse outro para sentir aquilo que lhe escapa, viver uma experiência 

que não é a sua, praticar a diferença como repetição de uma vivência) e, por 

fim, “desentranhamento” (procedimento por meio do qual o pesquisador sai 

do outro, volta a si, retoma os seus valores, afetado pelo objeto, e numa 

abordagem dialógica busca narrar o vivido como cronista do eu/outro). 

(SILVA, 2009, p. 13). 
 

Enquanto narrador da história do Outro, o jornalista é alguém que sugestiona como 

esse Outro será visto e interpretado pela sociedade, ainda que a narrativa escolhida coloque o 

sujeito como protagonista que apresenta e representa a si mesmo. E a definição, uma vez 

inevitável, precisa estar amparada - mas a pergunta não é “em quê?”, mas “em quem?”. Silva 

(2009) observa que o jornalista, quando tenta tornar-se o senhor das técnicas do jornalismo, 

engana-se, pois acreditar na neutralidade de suas técnicas é, ao invés de controlá-las, ser 

ameaçado de controle por elas. Amparar-se em técnicas e teorias é esperar que os preceitos 

jornalísticos definam o Outro mais profundamente do que o próprio jornalista, frente a frente 

com o sujeito, é capaz de “definir”. Além de aperfeiçoarmos as nossas técnicas, talvez seja 

preciso desenvolvermos a nossa capacidade de não depender delas, isto é, criando espaços de 
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diálogo onde os recortes não se abriguem na escolha de qual técnica usar, mas na escolha da 

expressão, da palavra e da imagem que melhor representam o Outro. Se o jornalismo é sempre 

uma sequência de escolhas humanas, por que não preservar a sua humanidade? Se as histórias 

são em todo o tempo versões, então tudo é uma interpretação e o nosso compromisso não é só 

com a técnica, mas principalmente com o saber interpretar. 

 

Ao longo da história humana não foram poucos os que se puseram a questão 

mais simples e mais complexa: como julgar os homens? O romancista Marcel 

Proust foi direto a esse ponto: “Quel critérium adopter pour juger les 

hommes?” (1991, p. 298). Todos os personagens seriam capazes de cometer 

uma infâmia. De onde a pergunta: seria o caso de deixar de vê-los? O 

observador, mesmo quando se imagina neutro ou científico, julga. O mesmo 

ocorre com o jornalista. Daí que a diferença entre esses dois investigadores 

não está no objeto nem nos procedimentos: O jornalista pode confundir, nos 

termos heideggerianos, “exato” e “verdade”. Ao dizer que sua função é 

informar, está correto. É exato. Sustentar que as técnicas do jornalismo servem 

para o cumprimento dessa tarefa também é exato. Na exatidão há sempre uma 

parte precisa da verdade. O problema não é o excesso, mas o que falta. Não é 

mais a manipulação nem a censura explícita que caracterizam 

fundamentalmente a operação de encobrimento da mídia, mas a escolha pelo 

que, sendo exato, não diz toda a verdade. A opção por uma teoria, em 

detrimento de outra, não leva ao mesmo impasse? (SILVA, 2009, p. 14). 
 

As questões que surgem diante da tentativa de interpretar e narrar o Outro se 

multiplicam no contexto atual, em que a responsabilidade do jornalista de “conferir sentido e 

significado aos modos de se entender o mundo” (SCHEIBE, 2014, p. 1) é comprometida por 

pensamentos polarizados. A informação sem a reflexão - e o oposto - aponta para a ignorância, 

mas o caminho é a compreensão do que Scheibe (2014) chama de “olhar dirigido”, isto é, de 

que cada realidade depende de um ponto de vista e, portanto, nenhum olhar é neutro. Entre o 

lugar do Eu e o lugar do Outro há uma série de subjetividades. Ao analisar o trabalho da 

jornalista, cronista e documentarista Eliane Brum, Scheibe (2014, p. 6) observa que, para a 

autora, a singularidade de cada ser humano só pode ser reconhecida no contexto universal e que 

tudo resulta no modo de olhar. 

 

Oliveira argumenta sobre a conversão do olhar de um observador ou, como 

ele escreve, uma “domesticação” (p. 09) teórica do olhar e do ouvir, ou seja, 

observar a realidade de acordo com a individualidade de cada pessoa mas, 

paralelamente, captar os acontecimentos ao redor conseguindo se colocar no 

lugar do outro; porque realidades são pontos de vista e versões. No ato de 

gravar as observações no papel, Eliane Brum – como no trecho citado acima 

- trabalha a descrição densa e a busca de sentido no outro (GEERTZ, 1989). 

Ela insere a pluralidade de vozes na sua investigação jornalística/etnográfica. 

(SCHEIBE, 2014, p. 7). 
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Eliane Brum permite que a emoção caminhe junto à descrição da realidade - a precisão 

da descrição de uma realidade comovente está na própria emoção presente em seu texto. O seu 

modo de fazer jornalismo é, por vezes, chamado de “jornalismo literário”; mas a sua análise 

precisa - para não dizer “científica” - sobre o Outro só não é etnográfica em função de seus 

recortes, ou seja, da presença de uma narrativa e de um “Eu”, de um jornalista que, ao observar, 

descrever e opinar, humaniza as suas técnicas. Se Eliane Brum pode ser um exemplo de 

antropojornalismo, o estudo das formações imaginárias se faz importante para entendermos que 

os produtos jornalísticos em geral e a transmissão de informações deveriam ser compreendidas, 

de acordo com Dourado (2010), como sistemas simbólicos, pois representam e reforçam visões 

particulares de mundo, contribuindo para a conformação e organização de um edifício cultural 

ordenado e único. Dourado (2010) propõe um diálogo com a teoria do imaginário como via 

alternativa de pesquisa à medida que  

 

os argumentos-pilares que sustentam os estudos sobre a dimensão simbólico-

mítica do jornalismo - como os propostos pelos autores até aqui apresentados 

- podem ser organizados em torno de três grandes modelos interpretativos: o 

arquetípico, o funcionalista e o cognitivo. Para o primeiro, mito e notícia 

seguem padrões simbólicos arcaicos intrínsecos à cultura; para o segundo, 

ambos respondem à demanda humana por histórias; e para o terceiro, os dois 

constituem formas de pensar e de significar o mundo baseadas nas mesmas 

operações mentais (COMAN, 2005). Esse leque de possibilidades 

interpretativas não parece garantir, entretanto, a diversidade de enfoques sobre 

o entendimento do jornalismo como narrativa mitológica. O que se observa é 

que, independentemente do modelo adotado, os debates teóricos geralmente 

partem de uma única perspectiva - a crítico-ideológica - que entende os mitos 

como uma força de homogeneização do pensamento, de confirmação das 

concepções de mundo vigentes e de imobilização social. (DOURADO, 2010, 

p. 3). 

 

Para Dourado (2010, p. 5), o resultado desse diálogo com a teoria do imaginário é o 

distanciamento de olhares racionalistas - por vezes reducionistas - e o aporte teórico-

metodológico que se volta às notícias com um olhar abrangente e subjetivo, “que vê na 

dimensão mítica do jornalismo (...) uma oportunidade de gozar de uma experiência estética, 

uma abertura para transcender a realidade e, inclusive, transformar concretamente o mundo”. 

Mas para entender os impactos do jornalismo na sociedade, é preciso perceber as notícias como 

narrativas onde a descrição racional dos fatos e a apreensão subjetiva da realidade se encontram 

(MOTTA, 2002), quer dizer, desligar-se dos vícios dicotômicos que separam razão/emoção, 

objetividade/subjetividade (DOURADO, 2010).  
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Quando o Outro a ser analisado é de uma nacionalidade distinta do Eu, as 

subjetividades são ainda mais improváveis de serem “escondidas”. O mergulho no universo do 

Outro é um ponto de vista e uma versão que de forma alguma excluirá o universo do Eu. O 

estranhamento, o “entranhamento” e o “desentranhamento” (SILVA, 2009, p. 13) são processos 

que sustentam um mergulho profissional, isto é, responsável e comprometido com a realidade. 

Entretanto, para chegar a uma descrição racional e objetiva da realidade é preciso conhecê-la 

nas entrelinhas, permitindo-se reconhecer a emoção e a subjetividade inerentes às culturas.  

Enquanto estrangeiro, narrar o Outro e o seu contexto de forma precisa não é narrá-lo 

de forma superficial, ao contrário, quanto mais distante esse universo está do meu, mais a fundo 

eu preciso ir para compreendê-lo. Neste sentido, o jornalismo precisa estar mais comprometido 

com as interpretações do que com as técnicas, pois assumir a sua subjetividade é tentar se 

aproximar de uma suposta verdade que é e sempre será subjetiva. As técnicas podem nos guiar, 

mas não são uma garantia de que a realidade será narrada da melhor forma possível. É a 

capacidade de mergulhar o mais fundo possível no universo do Outro o que assegura a 

credibilidade do narrador e da narrativa. 

O imaginário na narrativa jornalística não se refere à mecanismos de manipulação e/ou 

de imobilização do público por meio de transmissão de informações e/ou de expressão e 

reprodução de ideias dominantes, e sim o oposto, cria um “lugar de ativação do sonho, do 

devaneio, do onírico, do lúdico, da fantasia, da sensibilidade poética, da sensação estética e 

igualmente da razão e da prática, isto é, da criação e recriação de realidades concretas e de 

mundos sonhados” (DOURADO, 2010, p. 9). Para a autora, essa atuação em processos de 

revolução e de mudança social mostram que o imaginário é sempre coletivo e se presta também 

à crítica social, portanto, a dimensão imaginária do jornalismo não compromete a sua 

legitimidade, não coloca em questão sua propriedade para relatar fatos nem implica o 

esvaziamento ou ineficácia de sua função informativa (DOURADO, 2010, p. 11), apenas 

considera jornalismo, de acordo com Gislene Silva (2010), como um dos bens do inventário 

antropológico.  

Nesta pesquisa, por exemplo, a escolha de episódios do programa Que Mundo É Esse? 

que trazem os EUA e o continente africano é intencional. Sendo ambos lugares complexos e 

historicamente envolvidos por estereótipos, as representações dos EUA e da África denunciam 

como os discursos são reproduzidos - por vezes, eles sequer apresentam o contexto atual - e 

como é difícil revertê-los. Na representação de povos e países, o imaginário coletivo é a opinião 

que se tem a respeito do desconhecido, isto é, de algo e alguém que a televisão me apresentou. 

Espera-se que o jornalista, o “mergulhador” responsável por mergulhar no universo do Outro e 
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depois narrá-lo, esteja ciente de que o seu discurso pode reproduzir ideias dominantes ou 

combatê-las, pode reforçar estereótipos ou estimular a reflexão, pode manter uma cultura à 

margem da sociedade ou realizar uma crítica social. O que ele não pode é pensar que a sua 

objetividade é neutra ou que há alguma forma de narrar sem se comprometer, uma vez que as 

formações imaginárias sobre o Outro não são exatas. As formações imaginárias são sempre 

carregadas de opinião, ou seja, tanto os discursos objetivos quanto os subjetivos têm resultados 

no inventário antropológico.  

Se a subjetividade pode resultar na imprecisão, as consequências da objetividade são 

os estereótipos e os reducionismos. Todas as formas de narrativa causam efeitos na sociedade. 

Abastecer o público com informação é empoderá-lo sobre determinado assunto e o que o 

antropojornalismo propõe é que, então, ele seja abastecido com a subjetividade necessária para 

ganhar dúvidas ao invés de certezas, para pensar, questionar, debater. Todas as narrativas 

resultarão em opiniões coerentes e em opiniões distorcidas, mas a ideia de que a objetividade 

pode ser melhor compreendida é errônea. A narrativa que melhor apresenta é a de quem melhor 

conhece e interpreta e não a de quem melhor define e, portanto, delimita. Essa atuação em 

processos de revolução e de mudança social que Dourado (2010) se refere fica explícita quando 

o Outro é interpretado, representado e apresentado sob outro ponto de vista, com uma nova 

versão e diferentes protagonistas. Para abranger a complexidade do Outro é preciso fugir dos 

roteiros que reproduzem mais do mesmo, criar formações imaginárias que se contradizem é 

assumir que as populações e as culturas são contraditórias. Se há um consenso e uma única 

opinião sobre uma nação é porque o jornalismo não está cumprindo a sua função democrática. 

Silva (2010, p. 249) pondera que todos os relatos jornalísticos (de qualquer matéria 

jornalística: hardnews, softnews, opinativa, sensacionalista, etc.) são lugares de expressão 

(clara ou obscura, latente ou facilmente visível) do imaginário social e que tanto os produtores 

quanto os receptores de notícias compartem imaginários. Com isso, ela propõe uma teoria mais 

aberta para a investigação do fenômeno jornalístico, “mais pela via compreensiva do que 

explicativa, mais bem demarcada pelo enfoque nas categorias vida cotidiana e senso comum”, 

abrindo um caminho teórico que privilegie o emocional, o sentimental, o afeto e o mítico. 

(SILVA, 2010, p. 250). No caso do jornalismo, Silva (2010, p. 250) acredita que 

 

cabe investigar na imprensa vestígios e marcas do imaginário econômico, 

político, religioso, científico, tecnológico, artístico, esportivo, da natureza, 

etc.; podendo fazer recortes específicos como, por exemplo, imaginários de 

jovens, mães, ecologistas, operários, leitores e até de jornalistas e as imagens 

que têm de sua própria profissão. É o método que Maffesoli chama de 

impressionismo intelectual, pelo qual o pesquisador trabalharia ao ar livre, 
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escapando do enclausuramento das fórmulas prontas, para dar conta das 

ambiências. (SILVA, 2000, p. 250). 

 

Olhar para o imaginário é olhar para o reflexo, para a forma como uma única notícia 

reflete, primeiro, em cada um de nós como indivíduos. Depois, perceber que não há como negar 

que a realidade contada e mostrada pode nos fazer sonhar e realizar, desacreditar e desistir, uma 

vez que traduz as nossas esperanças e receios. O imaginário é o “algo a mais” presente no 

cotidiano e repercutido na história, não porque o jornalismo deixou de ser o que ele sempre foi 

- a transmissão de informações comprometidas com a realidade, mas porque é preciso assumir 

que ele é muito mais que um espelho da realidade. Ele é o reflexo - inconsciente, reação e 

resposta. 

         

3.2 Televisão 

 

A narrativa televisiva engloba o texto, a imagem e o som, sendo a sua complexidade 

motivo de fascínio. Influente na representação das culturas e nos processos de construção de 

identidade, a televisão é o veículo que, historicamente, melhor uniu a informação ao 

entretenimento, inserindo o jornalismo na rotina dos telespectadores. Os modos de narrar, 

entretanto, têm se modificado e se multiplicado em função dos avanços tecnológicos e do 

surgimento de um público mais crítico e atento. Sobre os receptores, Gomes (2004) destaca que 

eles 

 

são entendidos de início como uma massa de indivíduos anônimos, fácil de 

conduzir, absolutamente à mercê dos poderosos meios e emissores; ou, o que 

não é contraditório, como indivíduos socialmente isolados. Mas aos poucos 

começa-se a levar em consideração características socioestruturais e culturais 

dos indivíduos que integram a audiência, tais como grau de instrução, classe 

social, profissão, faixa etária, gênero, e outros mais relativos ao grau e tipo de 

consumo dos mass media. Vai-se mostrando, pouco a pouco, que os receptores 

não comparecem vazios à relação com emissores, meios e mensagens. Essas 

características funcionam como “filtros” ou “instâncias mediadoras” e serão 

responsáveis por determinar a “seletividade” e, portanto, a limitar os efeitos. 

(GOMES, 2004, p. 225). 

 

Principal meio de informação dos brasileiros, incluindo os jovens, Coutinho e Mata 

(2010, p. 65) afirmam que os telejornais “cumprem uma função pública em um país marcado 

pela desigualdade no acesso aos bens de consumo e também a direitos essenciais como 

educação, saúde e segurança”. Criando representações a partir de semelhanças, a narrativa 

televisiva produz significados sociais e culturais que criam uma identificação única e especial 
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com o público, sendo a justificativa de Martins (2009) o uso da linguagem coloquial, a seleção 

e edição de imagens ou ainda a forma como retrata as nossas vivências. 

Com as circunstâncias atuais de globalização e a consolidação do sistema global da 

mídia, Brittos (2000) percebe que a globalização se manifesta na televisão através do 

redimensionamento do espaço local. De acordo com o autor, as mudanças repercutem na 

alteração das noções de espaço e tempo e no realinhamento das fronteiras, aproximando o 

cidadão mundial e, ao mesmo tempo, abrindo novos espaços para o local. Ainda que a 

globalização possa resultar em uma homogeneização das narrativas, ela também aumentou o 

acesso aos canais de televisão fechados, criando nichos de abordagem específica e focados em 

discutir mais e melhor uma área de conteúdo. 

Tendo o jornalismo como foco, Brittos (2000) observa que o canal pago Globo News, 

da Globosat, ainda que siga a fórmula internacional-popular, o que o torna semelhante à CNN, 

apresenta especificidades que visam o consumo do brasileiro e que criam uma identidade 

própria para o canal que “nunca desliga”. No que diz respeito às grandes reportagens, a 

globalização trouxe ao jornalismo e à televisão a necessidade de se falar sobre o Outro. A 

curiosidade gerada precisava ser sanada pela imagem, pelo texto, pelo áudio e pelo som - uma 

combinação de artifícios que parece ser o suficiente para traduzir perfeitamente uma realidade, 

mas não é, pois o narrador e a narrativa são decisivos nas apresentações e representações, assim 

como a negociação entre a Rede Globo e o grupo norte-americano Time-Life, na década de 60, 

foi decisiva para a compreensão da televisão brasileira (BRITTOS, 2000 apud CAPARELLI, 

1982). 

Entre as funções da televisão no Brasil e concomitantemente aos programas que 

seguem a linha do “popularesco”, a televisão cumpre um de seus papéis quando, como citou 

Brittos (2000), decide mostrar cada vez mais outros países e adotar uma postura auto-reflexiva. 

Mello (2017, p. 1) observa que “o jornalismo de televisão se constitui por um espaço de 

construção e interpretação da realidade muito embora se configure como um mediador entre os 

acontecimentos e a sociedade”, uma definição que anuncia o potencial antropológico do 

jornalismo televisivo, ainda que seja um privilégio dos programas que não obedecem o ritmo 

frenético de produção dos telejornais e/ou estruturas de reportagem limitadoras. 

Como um aprofundamento da notícia, a reportagem busca um tempo menos presente, 

sem a urgência do factual. A reportagem traz mais histórias do que informações, isto é, o 

compromisso é com o conteúdo, com a narrativa e com os personagens. Sendo um momento 

oportuno para que o telespectador fuja das notícias do dia a dia, a reportagem se interessa pela 

cultura e pelo turismo - a reportagem é o jornalismo como conhecimento e não somente como 
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informação, por isso, muitas vezes, os programas de reportagem são vistos como 

entretenimento. Globo Repórter e Profissão Repórter, ambos da Rede Globo, e Caminhos da 

Reportagem, da TV Brasil, trazem exemplos de grandes reportagens na televisão e mostram 

como as narrativas têm se modificado. Embora a reportagem possa compreender uma estrutura 

tradicional na maioria dos programas telejornalísticos, ela também se reinventa em programas 

como os que citamos, e os próprios jornalistas acabam criando uma identidade para os seus 

modos de reportar.  

Na Globo News, canal fechado que se dedica quase que exclusivamente ao jornalismo, 

as reportagens têm tempo e espaço para se aproximarem do gênero documental. O nosso objeto 

de estudo, o programa Que Mundo É Esse?, se destaca entre outros programas de viagem 

exatamente pela sua estrutura narrativa que não segue a linha publicitária que surge do encontro 

entre a reportagem e o turismo. Que Mundo É Esse? não vende o roteiro de países, interpreta-

os e apresenta-os a partir de representações sobre as principais histórias da atualidade.  

Envolvidos diretamente com pautas desconhecidas, notícias surpreendentes e debates 

do nosso tempo, André Fran, Felipe Ufo e Michel Coeli migraram do Multishow para a Globo 

News com um formato de narrativa semelhante ao que utilizam desde 2009 no Não Conta Lá 

Em Casa, mas com o objetivo de conhecer não só lugares em conflito que não aparecem nas 

páginas de um guia turístico tradicional, mas também de lançar um novo olhar para povos e 

países que já ocupam espaço na mídia. Com eles, Rodrigo Cebrian forma o grupo de amigos 

que viajam com uma câmera na mão e produzem algo que eles dizem “não ter nome” e “ser 

difícil de definir”, mas que no entendimento desta pesquisa se aproxima do antropojornalismo 

na televisão. 
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4 ANÁLISES: AFINAL, QUE MUNDO É ESSE? 

 

4.1 Metodologia 

 

Com o objetivo de elucidar a aplicação de conceitos antropológicos no programa de 

televisão Que Mundo É Esse?, optamos pela análise descritiva de caráter qualitativo como 

percurso metodológico desta pesquisa. O aprofundamento do conceito de antropojornalismo é 

a raiz desse trabalho, portanto, acreditamos que descrever o objeto de pesquisa a partir do 

referencial teórico pode ampliar o debate sobre as escolhas narrativas do jornalismo que se 

dispõe a apresentar e representar o Outro.  

Ao combinar som e imagem na transmissão de suas mensagens, o Que Mundo É Esse?, 

produto audiovisual, divide-se em temporadas com, em média, quatro episódios. Entendemos 

que o resultado do programa é o conhecimento que o telespectador consegue ter do local 

apresentado após assistir a temporada completa, por isso, buscamos uma metodologia que 

pudesse analisar o Que Mundo É Esse? desde as escolhas de pauta até as imagens, as entrevistas 

e as percepções dos apresentadores, uma vez que a representação do Outro se constrói em 

detalhes que, juntos, criam interpretações. Se a inquietação é com a forma como este Outro é 

apresentado, o foco dessa pesquisa está em nós, jornalistas, e na necessidade de refletirmos 

sobre as nossas decisões narrativas.  

Sobre as pesquisas descritivas, Gil (2008) afirma que são realizadas por pesquisadores 

sociais preocupados com a atuação prática. Nessa pesquisa vamos associar alguns aspectos da 

narratologia e da análise da narrativa jornalística à análise descritiva, pois, assim como Motta 

(2007, p. 13 e 14), acreditamos que na análise da mídia é preciso estar atento à comunicação 

narrativa integral, ao processo todo e não apenas ao produto, para se chegar às intencionalidades 

e para “utilizar a análise da narrativa não apenas como um instrumento de crítica e de erudição, 

mas como um instrumento capaz de descortinar os significados culturais produzidos pela mídia 

em cada sociedade e em cada momento histórico concreto”.  

Motta (2007) também salienta que a análise da narrativa, entre outros elementos, leva 

em consideração as relações culturais que se estabelecem no ato narrativo desde o primeiro 

momento e, por isso, a narratologia procura entender como os sujeitos sociais desenvolvem os 

seus significados por meio da compreensão, apreensão e expressão narrativa. Ao afirmar que a 

narrativa traduz o conhecimento objetivo e subjetivo do mundo (MOTTA, 2007, p. 19), o autor 

embasa a nossa análise descritiva que pretende responder de que maneira as noções de 

apresentação e representação constroem ou desconstroem estereótipos. 
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A escolha das ambientações surge, primeiramente, do desejo de falar sobre lugares 

pautados com frequência pela mídia, mas que, na verdade, são carregados de estereótipos. É o 

caso da África e dos EUA, um continente e um país cujas representações são extremas, sendo 

uma cultura desvalorizada e a outra superestimada. O continente africano possui 54 países 

reconhecidos pela Organização das Nações Unidas, é o terceiro continente mais extenso e o 

segundo mais populoso da Terra. A cultura é composta por um amplo número de línguas, 

religiões e atividades econômicas. Quanto aos EUA, é uma das nações mais multiculturais e 

etnicamente diversas do planeta devido às imigrações, são 48 estados e um distrito federal que 

integram a federação mais antiga do mundo.  

As temporadas A outra África e América Partida foram exibidas entre abril e 

novembro de 2016 e optamos por não descrever ou aprofundar os episódios neste momento, 

pois eles serão abordados a seguir, na primeira categoria analítica, Apresentação: recorte e 

contexto. Entendemos que a escolha das pautas e suas abordagens já são critérios que justificam 

a percepção do programa Que Mundo É Esse? como uma produção antropojornalística. 

À luz dos conceitos antropológicos trabalhados no referencial teórico e com base no 

nosso entendimento de narratologia, a análise descritiva das duas temporadas do programa está 

dividida em quatro categorias: Apresentação: recorte e contexto; Falar de: formações pela 

imagem; Falar com: a voz do Outro e Representação: percepções do narrador. Com isso, 

pretendemos cumprir com os objetivos de ampliar o debate sobre antropojornalismo, perceber 

de que forma a antropologia pode auxiliar o jornalismo na apresentação e representação de 

países a fim de quebrar estereótipos e chamar a atenção para a forma como as imagens e 

interlocuções estão inseridas nos processos de construção das formações imaginárias. 

 

4.1.1 O programa Que Mundo É Esse? 

 

Produzido pela produtora independente BASE#1 e exibido pela Globo News, o 

programa Que Mundo É Esse? estreou no dia 26 de julho de 2015, um domingo, às 23 horas, 

com direção executiva de Rodrigo Cebrian e apresentação de André Fran, Felipe Ufo e Michel 

Coeli. Com quatro episódios, a primeira temporada contou a história dos povos curdos e deixou 

claro o objetivo do programa de “mostrar algumas das realidades mais polêmicas e surreais do 

mundo em que a gente vive”.  

Na plataforma online Globosat Play, o Que Mundo É Esse? está entre os “Top 

Programas” da Globo News. Acreditamos que um de seus diferenciais seja a logística de dividir 

o programa em temporadas, pois é como se o telespectador entendesse que precisa assistir a 
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todos os episódios antes de formular uma opinião sobre o lugar em questão. O 

antropojornalismo que encontramos ou reconhecemos no programa é, principalmente, sobre a 

mensagem que fica após o término da temporada, ou seja, é a soma de pequenos detalhes que 

tornam o Que Mundo É Esse? uma produção que pode ser analisada como antropojornalística. 

Precisávamos, então, de categorias que conseguissem ressaltar tudo o que compõe a narrativa 

audiovisual: a escolha das pautas, a contextualização, as imagens, as entrevistas, os textos e as 

observações e conclusões dos apresentadores. Os episódios, com duração de, em média, 30 

minutos, foram analisados a partir do referencial teórico e pontuados de acordo com a 

relevância para os estudos de antropojornalismo, seguindo a linha dos estudos culturais. 

 

4.2 Apresentação: recorte e contexto 

  

O primeiro episódio da temporada do Que Mundo É Esse? na África foi ao ar no dia 9 

de abril de 2016, intitulado A outra África. O objetivo da temporada não era mostrar as 

adversidades do continente, mas apresentar os projetos e iniciativas próprias que estão 

transformando a realidade da população. As pautas, como o próprio nome diz, buscam uma 

“outra” África, isto é, a África que a mídia geralmente não mostra e que, portanto, a grande 

maioria dos brasileiros desconhece: uma África complexa e um povo guerreiro que enfrenta 

diariamente e diretamente as suas dificuldades. 

Ainda com a formação antiga, a equipe conta com os apresentadores André Fran, 

Felipe Ufo e Michel Coeli. Rodrigo Cebrian é diretor executivo e acompanha o trio por trás das 

câmeras. Nos minutos iniciais do primeiro episódio, Fran explica o recorte escolhido por eles 

para apresentar o continente africano aos telespectadores: 

 

A África não é só a sua bela natureza selvagem, as suas tribos exóticas ou o 

Nelson Mandela. Como não é só miséria, violência, corrupção, seca e AIDS; 

ainda que essas sejam as imagens que vem à cabeça quando se pensa em 

África. Isso porque infelizmente esses são alguns dos problemas que 

marcaram e marcam a face desse lindo e sofrido continente. Mas uma África 

diferente está surgindo, uma África que está arregaçando as mangas e lutando 

com coragem para mudar o rumo dessa história. São iniciativas de pessoas que 

não aceitaram que essa simplesmente é a sua realidade e pronto, indivíduos 

que resolveram não esperar uma ajuda externa que nunca chega. Africanos 

que estão encarando de frente os maiores problemas da África e fazendo uma 

diferença irreal nos seus países, no continente africano e no mundo em que 

vivemos. Africanos que quando recebem o lixo dos países desenvolvidos no 

seu quintal, preferem devolver flores. Africanos que ao receberem uma 

sentença de morte, resolveram mudar positivamente a vida das pessoas. 

Africanos que, ao se depararam com um mundo cruel e injusto, optaram por 
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fazer a diferença. Optaram por fazer nascer uma nova África e colaborar com 

um mundo novo. E o que faz a gente questionar: Que Mundo É Esse? 

        

Neste texto de abertura, o programa demonstra a sua preocupação em evitar definições 

simplistas e reducionistas a fim de combater os estereótipos associados à África. Tratar as 

“verdades jornalísticas” sempre como “versões”, como citou Pelegrini (2008), é reconhecer 

que, embora exista apenas uma África, existem diversas formas de representá-la, ou seja, 

principalmente para nós, estrangeiros, é necessária a consciência de que a África apresentada 

não representa a sua totalidade, mas uma “versão” da sua realidade. E frente às possibilidades 

de narrativa, culturas marginalizadas, como é o caso da cultura africana, acabam tornando-se 

reféns de uma única versão, aquela cujo ponto de vista obedece às relações de poder e sustenta 

visões etnocêntricas: a versão trágica. 

Os conceitos de identidade e diferença que, de acordo com Silva (2000), são fabricados 

e produzidos por nós culturalmente e socialmente, podem ser identificados na grande maioria 

das vezes em que a África é citada na mídia. A representação a partir da diferenciação e da 

exclusão, do “ser isto” significar “não ser aquilo”, é bem contraposta pelo Que Mundo É Esse? 

à medida que os episódios abordam os problemas sociais e econômicos do continente, mas 

também chamam a atenção para a forma como os africanos estão enfrentando as adversidades. 

Ter problemas não significa estar indiferente, pelo contrário, significa que a luta continua; o 

sofrimento não anula a felicidade e a pobreza não é a falta de trabalho ou esforço. 

Como citamos no referencial teórico, Brasil (2001) afirma que evitar pensamentos 

reducionistas e apontar melhores pautas para um “novo jornalismo” são interesses que o 

jornalismo e a antropologia têm em comum. No primeiro episódio de A outra África, a equipe 

viaja ao maior lixão de eletrônicos do mundo, o Agbogbloshie, em Gana. A produção é uma 

crítica ao excesso de consumismo e ganância dos países chamados desenvolvidos, 

principalmente os europeus, que tratam a África como um lixão e sustentam um espaço onde 

os trabalhadores têm expectativa de vida de 30 anos. Durante o episódio, Fran contextualiza 

afirmando que algumas razões explicam o fato do lixo eletrônico dos europeus ter como 

destinos principais Gana e Nigéria: em 2003, o governo ganês introduziu uma lei para 

impulsionar a informatização nas escolas e a primeira medida foi remover impostos para a 

importação de eletrônicos com fins educativos. Foi a desculpa para que muitos países europeus 

começassem a despejar toneladas de lixo eletrônico na África. 

Depois de visitar Agbogbloshie, a equipe também conhece a Presank, empresa líder 

do mercado de lixo eletrônico em Gana. Michel contextualiza lembrando que não será hoje e 
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nem amanhã que o maior lixão eletrônico do mundo irá acabar, mas que algumas iniciativas 

locais estão reunindo profissionais para reverter a situação: 

 

São empresas que juntam reciclagem e sustentabilidade para tentar limpar 

esses lixões de maneira ecológica e lucrativa. Como a quantidade de lixo 

despejada na África é enorme, às vezes, parece um trabalho de enxugar gelo, 

mas alguém tem que fazer. 

 

No segundo episódio, o destino é o Senegal. O texto de abertura reforça a intenção do 

programa de ir à África para mostrar um continente que está, de forma positiva, fazendo a 

diferença para todo mundo e para o mundo todo – e não para reforçar os estereótipos que 

habitam o imaginário das pessoas. Nele, o Que Mundo É Esse? apresenta a Grande Muralha 

Verde, uma iniciativa importante e ambiciosa de africanos de 11 países para tentar conter a seca 

e o avanço do deserto do Saara. Depois de horas de viagem, a equipe chega ao seu destino e 

não hesita em admitir que a expectativa moderada não correspondeu à realidade grandiosa, 

como narra Fran em off: 

 

Para quem esperava ver uma Muralha de árvores frondosas, foi um choque de 

realidade. Esse que seria um muro do bem, entre poucos como ele no mundo, 

não era nem um muro de verdade. A área da Muralha é extremamente extensa, 

como se podia imaginar, e dentro dela existem verdadeiros bairros, cidades, 

plantações, criações de animais, escolas, casas e gente, ou seja, a iniciativa é 

muito mais complexa e, para dar certo, precisa de um esforço muito maior do 

que a gente podia imaginar. 

  

Para conhecer mais sobre o organismo vivo da Muralha Verde, o programa apresenta 

o Jardim Polivalente, uma iniciativa que busca ensinar um sistema de agricultura sustentável 

para as mulheres da região. Tradicionalmente, essas mulheres dependiam de seus maridos 

agricultores que, sem conhecimento suficiente do plantio, migravam de uma área para outra. 

Com o novo aprendizado, as mulheres passaram a colaborar com a renda familiar e 

conquistaram a independência. Na análise dos programas, é perceptível que a pauta se molda 

de acordo com os depoimentos dos entrevistados. Após ouvir que a educação ambiental é 

indispensável, o Que Mundo É Esse? vai até uma escola da região que ensina, na teoria e na 

prática, o plantio e o cuidado com a natureza. 

Já no terceiro episódio, também no Senegal, a equipe conversa com o Dr. Amadou Sall 

e mostra o trabalho bem-sucedido de médicos senegaleses no combate às epidemias do ebola, 

chicungunha e zika. A contextualização reforça que, pouco antes do início das gravações no 

continente africano, a principal pauta no Brasil era o zika vírus - e as avançadas pesquisas dos 
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médicos senegaleses foram determinantes para os brasileiros enfrentarem a situação. Já em 

Nairobi, capital do Quênia, o programa apresenta a ONG Living Positive, de Mama Mary 

Muthoni Wanderi, uma assistente social que dedica a sua vida à iniciativa que está tratando e 

empoderando mulheres portadoras do vírus HIV e vítimas da AIDS.  

O texto de cobertura informa que em um determinado momento, 70% dos casos de 

AIDS do planeta estavam na África e que, apesar dos avanços mais recentes, a AIDS segue 

como um dos principais problemas do continente africano, contabilizando dezenas de milhões 

de mortes desde o descobrimento da doença. O governo do Quênia, em uma época em que 10% 

dos habitantes estavam infectados pelo vírus, em um misto de desespero e ingenuidade, chegou 

ao ponto de sugerir que seus cidadãos deixassem de fazer sexo por dois anos, tempo que eles 

julgavam suficiente para diminuir a expansão do vírus. A ONG Living Positive é mais um 

exemplo de como pequenas iniciativas podem ter êxito. 

No Quênia, um dos principais exportadores de rosas para a Europa, o Que Mundo É 

Esse? finaliza a temporada. A texto que contextualiza o quarto e último episódio traz emoção 

e informação: 

 

A gente veio até a África em busca de boas notícias. Indo na contramão da 

visão tradicional, acostumada a mostrar uma África de sofrimento e mazelas 

ou de tribos e animais selvagens, a gente quis conhecer as pessoas e projetos 

que estão colocando a mão na massa e transformando a face desse lindo e 

sofrido continente. E a gente, agora, chegava no Quênia, a maior economia do 

leste africano. O nome do país vem do Monte Quênia, um monte que apesar 

de estar na África e na linha do Equador, tem neve permanente no topo. É que 

o clima no Quênia é bem tropical, o que facilita a agricultura, que é um dos 

trunfos da economia local e que tem destaque no café, no chá, e mais 

recentemente na vibrante indústria de exportação de flores. Mas antes de falar 

de flores, a gente tinha que falar e passar por Kibera, uma das maiores favelas 

do mundo, que fica aqui em Nairobi, capital do Quênia. A renda média de 

quem vive ali é de um dólar por dia, a água é escassa e o saneamento básico 

inexistente, mas a situação de extrema pobreza contrastava com o clima alegre 

de todos com quem a gente cruzava, impulsionava o lado criativo e o “ter que 

se virar” do povo de Kibera. Apesar do clima descontraído, o índice de 

criminalidade em Kibera é bem alto e a gente só conseguiu autorização para 

entrar na favela e circular pelo local com a companhia de dois guias. Eles se 

revezavam e não deixavam a gente sozinhos um minuto sequer, era bem 

parecido com o que acontece nas comunidades no Brasil. Dois caras, com 

conceito na favela, que garantiam a nossa segurança na base do papo e da 

influência com a rapaziada local. Um desses guias não só tinha grande 

conceito entre os moradores de Kibera como era uma das grandes estrelas 

locais, o rapper (nome não-entendível e não-legendado). 

 

Após conhecer um pouco de Kibera, a equipe apresenta uma das grandes fazendas de 

exportação de flores no Quênia, a Magana Flowers, um exemplo de profissionalismo e 
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modernidade do continente e uma das atividades de maior sucesso na África. São centenas de 

fazendas com cultivos de rosas que, de acordo com as informações trazidas pelo Que Mundo É 

Esse?,  representam 35% de todas as flores encontradas à venda na Europa e quase 2% da 

economia queniana. O clima ameno e ensolarado do país, além da facilidade de transporte para 

outros países, são a chave do sucesso. Enquanto caminha entre as flores, Michel salienta que 

muitas pessoas conhecem o Quênia só pelos corredores de maratona, pelos safaris ou pelo café, 

e não sabe que o país é um dos maiores produtores de flores do mundo. O programa denuncia 

e combate estereótipos na escolha de suas pautas, nos seus textos de contextualização e 

percepção e até nos comentários espontâneos dos integrantes da equipe que se mostram 

preparados para olhar à cultura do Outro com respeito e empatia. 

A temporada América Partida do Que Mundo É Esse? foi ao ar no dia 28 de outubro 

de 2016 e também se destaca nas questões de recorte e contexto. Assim como a África, os EUA 

têm uma história carregada de estereótipos - mas, ao contrário do continente africano, 

marginalizado e silenciado, os rótulos trouxeram aos EUA algumas vantagens e muitos 

admiradores. Mesmo com direito à voz (um direito que ainda é um privilégio), os norte-

americanos não são representados de forma integral. Como ocorre em grande parte dos povos 

e países, as minorias e suas lutas ficam à margem. Para mostrar que os EUA não são apenas o 

que o imaginário coletivo sugou de uma mídia com interesses capitalistas que direciona seus 

holofotes ao improvável sonho americano, o Que Mundo É Esse? buscou pautas que 

humanizam e desconstroem os superpoderosos Estados Unidos da América. 

No primeiro episódio, a equipe viaja ao deserto de Nevada, nos EUA, e se divide em 

duas cidades com propostas opostas: a extravagante e luxuosa Las Vegas, um parque de 

diversões com cassinos, shows e hotéis; e Black Rock City, que anualmente recebe 70 mil 

pessoas no festival de contracultura Burning Man, organizado de forma espontânea e sem fins 

lucrativos. A abertura da temporada traz imagens de uma discussão televisionada entre Hillary 

Clinton e Donald Trump e o discurso de uma professora americana que diz aos seus jovens 

alunos que eles têm sorte de morar nos EUA porque é possível votar nas eleições e porque os 

americanos são livres de outros países e livres de ditadores. Após presenciar e registrar esse 

momento no Grand View Terrace, Fran faz a cabeça de América Partida: 

 

Nada mais apropriado do que fazer a primeira cabeça dessa temporada do Que 

Mundo É Esse? do que em frente às cabeçorras, com todo respeito, de quatro 

grandes presidentes americanos. E apropriado também porque é ano de eleição 

nos EUA, mas a gente vai viajar pelos EUA sem entrar muito nessa questão 

de promessas de campanha ou na troca de ofensas dos candidatos. A gente vai 

tentar ir de encontro ao que passa na cabeça dos americanos em relação a 
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vários temas que são debatidos e que vem à tona nesse período. Crise 

econômica, preconceito racial, sustentabilidade, controle de armas… (temas) 

Que fazem os americanos questionarem, fazem a gente questionar e todo 

mundo questionar: Que Mundo É Esse? 
 

Enquanto isso, Michel está em Black Rock City, uma cidade construída no deserto de 

Black Rock para durar apenas sete dias, isto é, somente para abrigar o Burning Man, e onde o 

dinheiro não vale nada e os trabalhadores são voluntários. De acordo com Michel, o Burning 

Man, festival de contracultura e de experiência sensorial, é uma mistura de sociedade 

alternativa, exposição de arte, festival de música e celebração da liberdade individual.  

Já hospedados na suíte presidencial de um hotel, Fran, Ufo e Cebrian trazem mais 

informações sobre a polêmica Las Vegas, a cidade que recebe 48 milhões de turistas todos os 

anos e que está no topo do ranking de turismo nos EUA. Só os cassinos, por exemplo, faturam 

mais de 6 bilhões de dólares anualmente, o que dá quase 630 mil dólares por cassino por dia. 

São 4.2 bilhões de quilowatts de energia, 700 mil drinks, 2.500 dançarinas exóticas, 36.000 

moradores de rua e a maior proporção de imigrantes ilegais de todos os EUA. 

No segundo episódio, o tema é a cultura e o mercado das armas no país, uma reflexão 

sobre a Segunda Emenda da Constituição dos Estados Unidos que protege o direito da 

população de manter e portar armas. Em Luisiana, estado com um alto número de armas por 

cidadão e mortes ocasionadas por armas de fogo, a família americana Thaxton recebe o Que 

Mundo É Esse? para mostrar a sua rotina. No texto de abertura, Fran destaca que a questão das 

armas costuma ser abordada de forma “fria”, somente com números e estatísticas, por isso, o 

intuito do episódio é humanizar o debate. 

Um retrato das cidades americanas decadentes é o título do terceiro episódio de 

América Partida. De Detroit, no estado de Michigan, até Cleveland, no estado de Ohio, a equipe 

apresenta estações de trem, igrejas, shoppings, indústrias, empresas e bairros inteiros em ruínas. 

O texto de abertura faz um apanhado histórico lembrando que a região foi berço do capitalismo 

americano e ficou conhecida como o motor da América, a Paris do Oeste e a sede da força da 

indústria automobilística. Nas últimas décadas, entretanto, os índices de desemprego 

alcançaram 30%, 1/3 da população abandonou a região e 20 bilhões em dívidas fizeram Detroit 

declarar falência em 2003 – a maior falência municipal da história dos EUA. “Cenário de filme 

de apocalipse, só que a bomba foi econômica e real”, informa o texto. 

A quarta história da temporada é uma das feridas abertas da sociedade americana: a 

exploração dos povos nativos e o desrespeito às suas tradições. O acontecimento é a 

mobilização dos índios nos EUA em torno da construção de um oleoduto que ameaça terras 
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sagradas e põe em risco uma das principais reservas ambientais do país, a Standing Rock, na 

Dakota do Norte, e duas das mais importantes fontes de água potável dos EUA, os rios 

Mississipi e Missouri. Na abertura do episódio, a equipe enfatiza que a pauta foi citada pelos 

entrevistados anteriores como a mais relevante do momento, mas que a mídia americana e 

mundial não estava dando a devida atenção para a situação. Com isso, o Que Mundo É Esse? 

foi até lá para saber mais sobre esse projeto de 3.7 bilhões de dólares e quase 2 mil quilômetros 

de extensão. Cebrian explica em off: 

 

Todas essas decisões foram tomadas (a construção do oleoduto), segundo eles 

(os nativos), com pouca ou nenhuma consulta aos povos da região. Inclusive, 

as obras seriam realizadas incialmente na capital, mas mudaram de lugar 

quando a cidade de maioria branca protestou em massa. O campo da pedra 

sagrada já é a maior reunião de nativos americanos dos EUA em mais de um 

século. Os locais não se denominam manifestantes, e sim “protetores das 

águas” e propõem táticas de desobediência civil e resistência pacífica na luta 

para preservar sua cultura e meio ambiente. 

 

A temporada nos Estados Unidos da América também resultou na produção 

especial América Partida, o documentário, com o retorno da equipe ao país em um momento 

efervescente com dois eventos simbólicos: a cerimônia de posse do presidente Donald Trump, 

uma das mais questionadas da história; e a Marcha das Mulheres, para muitos analistas, o maior 

protesto já registrado em terras norte-americanas. 

A partir dessa descrição, entendemos recorte e contexto como dois tópicos 

indispensáveis para o antropojornalismo. Sodré (2014) fala sobre o poder do jornalismo em 

pautar os temas em torno dos quais se desenvolve o debate público, questionando a “teoria do 

agendamento”. Afinal, qual a credibilidade de um jornal que define as suas pautas baseando-se 

somente em outros jornais? É assim que as notícias se reproduzem e se repetem, mantendo a 

atenção sempre nas mesmas figuras e debates. Como podemos falar sobre os acontecimentos 

recentes da África e dos EUA confiando somente nas notícias da mídia local – que, assim como 

no Brasil, nem sempre representa o seu povo? Ao pautar a África e os EUA, o programa Que 

Mundo É Esse? não seguiu um roteiro turístico ou reproduziu o que já está no imaginário das 

pessoas, pelo contrário, realizou um trabalho quase investigativo de apuração. Além da 

pesquisa, a imersão na realidade do Outro, um processo que se assemelha ao método da 

etnografia, trouxe à televisão brasileira outros pontos de vista e, portanto, a sensação e a certeza 

de que o programa é jornalístico e não turístico. Quando os telejornais realizam reportagens que 

incentivam o turismo para determinados lugares, por exemplo, o telespectador pode confundir 

a promoção com a informação. No jornalismo, falar do Outro também envolve ética, coerência 
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e responsabilidade – diferente das séries, filmes e novelas que possuem a licença poética da 

ficção. 

Quanto ao recorte, também vale frisar que a escolha das pautas pode ser uma aliada ou 

uma inimiga à hegemonia cultural, uma vez que, como citado anteriormente, pode manter o 

poder de uma classe sobre a outra sem que o público perceba e questione. Pautas que fogem do 

esperado e dão voz às minorias, bem como pautas que mostram e valorizam as ações bem-

sucedidas do continente africano e denunciam os problemas dos EUA, por exemplo, provocam 

o que Gruppi (1978) chamou de “crise na ideologia dominante”. Se a representação do Outro 

no jornalismo tem interesses mercadológicos, é necessária a consciência de que somos 

cúmplices da desigualdade. 

Enquanto “ciência da humanidade”, a antropologia se preocupa em conhecer o ser 

humano em sua totalidade, propondo ao pesquisador, segundo Mair (1972), observar a 

totalidade das relações e não só as diretamente relevantes a determinado problema, considerar 

o aspecto familiar, econômico, político, religioso, jurídico da realidade do Outro. O desejo de 

colocar os interesses do Outro acima dos “meus” também serve para o trabalho dos jornalistas 

que devem, antes de tudo, entender que apresentar e representar o Outro é - ou deveria ser - dar 

voz ao Outro. E que esse Outro é plural e desconhecido, então depende do nosso recorte para 

ser visto e ouvido e da nossa contextualização para não ser estereotipado. Considerar a 

totalidade das relações e considerar todos os aspectos é respeitar o Outro e, portanto, ensinar a 

respeitar. 

Quando questionamos a objetividade do jornalismo, questionamos, entre outras 

questões, a falta de contexto. Contextualizar é mostrar as circunstâncias que cercam um 

pensamento ou um fato, contrariar os interessados em colocar o jornalismo no patamar da 

ciência, como citou Pelegrini (2008), e aceitar que não há um conhecimento objetivo da 

realidade. Para falar do hoje, enquanto jornalista, é preciso conhecer o ontem. A informação e 

a história são as principais responsáveis pelo embasamento de uma opinião, ou seja, são 

fundamentais no jornalismo que forma a opinião do público. Uma população que, através da 

televisão, têm a informação de que a África é o continente pobre e que os EUA são uma potência 

mundial definitivamente não é uma população informada. Contar o “básico” não é fazer 

jornalismo, assim como saber o “básico” não é ser bem-informado. Um jornalismo que se 

contenta com representações simplistas está satisfeito em ter um público alienado e com 

opiniões pouco embasadas que, como consequência, fortalecem estereótipos. 

Por que a África tem problemas econômicos? Por que os EUA são uma potência 

mundial? Fazer um apanhado histórico é formar um público crítico, empático e mais interessado 
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pelas reivindicações do Outro. É a história que nos aproxima, que faz com que o Eu perceba 

que a história do Outro também é sua culpa ou mérito e, portanto, sua responsabilidade. A noção 

de que estamos aqui e vivemos assim em função da história, e não por questões de sorte ou azar, 

talento ou incompetência, esforço ou preguiça. A ignorância e, às vezes, a objetividade extrema, 

amparam os preconceitos e enaltecimentos que mantém a cultura marginalizada cada vez mais 

esquecida e a supervalorizada cada vez mais em evidência. A visão crítica consegue quebrar o 

ciclo e, para isso, o recorte e o contexto são imprescindíveis na apresentação de povos e países 

e na representação de suas culturas. 

 

4.3 Falar de: formações pela imagem 

 

A fotografia também é recorte e contexto. O foco, a luz e o ângulo são determinantes 

na narração de uma história. As imagens não competem com o texto ou só complementam, elas 

constroem uma narrativa. A forma como enquadramos o Outro é a maneira que os nossos olhos 

enxergam esse Outro – as nossas opiniões não se expressam somente pela fala ou escrita. No 

que diz respeito às escolhas técnicas do Que Mundo É Esse?, a câmera na mão é bastante 

utilizada, em especial durante as entrevistas, e aproxima o telespectador. Caminhar ao lado dos 

entrevistados, por exemplo, sugere a imersão no local. O uso do drone também é muito presente, 

trazendo imagens aéreas de todos os lugares visitados durante as duas temporadas. Com cortes 

rápidos, trilha sonora, áudio ambiente e câmera na mão, isto é, movimento, os episódios fluem 

e deixam a sensação de intensidade. Os quatro integrantes da equipe intercalam as suas 

aparições, particularidade que não deixa com que o programa fique previsível ou automático, 

pois, pelo que se vê, os comentários que são percepções são espontâneos – ao contrário dos 

textos de apresentação e dos offs.  

Mas para além das técnicas, a decisão de analisar o Que Mundo É Esse? sob o viés do 

antropojornalismo se deu através da percepção de que, consciente ou inconscientemente, o 

programa anseia por histórias e imagens que contrariam o senso comum. Ainda que a 

antropologia não faça parte das reuniões de pauta, por exemplo, os programas não são o 

resultado de uma viagem a um lugar, eles são o fruto de um desejo que perpassa combater os 

estereótipos. 

E o anseio de quem constrói a narrativa é extremamente significativo à medida que as 

imagens são os olhos e, portanto, os interesses de quem as grava. Sobre os conceitos de 

identidade e diferença, Silva (2000) afirma que a noção de que as identidades não são unificadas 

é indispensável no campo das representações, pois a exposição das contradições internas evita 
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as generalizações e contribui para a quebra de estereótipos. Selecionamos alguns frames dos 

oito episódios analisados onde é possível identificar a vontade do programa em revelar que, 

embora alguns estereótipos sejam verdadeiros, as verdades também são incompletas e o 

problema das apresentações e representações não é que elas sejam um recorte – o audiovisual 

sempre será um recorte, afinal –, mas que os recortes partam de uma intenção que desvaloriza 

uns e enaltece outros, trazendo direcionamentos superficiais e unilaterais para todos. 

 

Figura 1: Imagem de um lixo eletrônico com identificação da Alemanha. 

 

A imagem é representativa porque acompanha a denúncia de que o maior lixão de 

eletrônicos do mundo, localizado no continente africano, é um problema que a Europa leva à 

África.  

 

 
Fonte: Que Mundo É Esse? – Ep. 01 – África. 

 

Figura 2: Crianças na aula prática de ecologia. 

 

A imagem é representativa pois contrapõe a precariedade de muitas das escolas 

africanas, isto é, ainda que vejamos imagens de uma realidade onde não há uma estrutura 

adequada para as crianças, vemos que a educação inclui aulas práticas de ecologia. 
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Fonte: Que Mundo É Esse? – Ep. 02 – África. 

 

Figura 3: André Fran ganha presente da ONG Living Positive. 

 

O registro, após momento de dança e descontração entre a equipe do Que Mundo É 

Esse? e as mulheres, é representativo porque remete à amizade e ao carinho, diferente de 

algumas representações que olham com “piedade” para os africanos. O momento é de troca e 

não posiciona os apresentadores como “heróis” ou “salvadores”, mas como pessoas comuns. 

  

 
Fonte: Que Mundo É Esse? – Ep. 03 – África. 

 

Figura 4: Indústria de flores do Quênia. 

 

A imagem é representativa e mostra organização e profissionalismo em uma indústria 

cuja administração e equipe são 100% africanas. 
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Fonte: Que Mundo É Esse? – Ep. 04 – África. 

 

Figura 5: Bandeira LGBT no festival Burning Man. 

 

A imagem representa a vontade da equipe de inserir, através da imagem, a pauta 

LGBT, isto é, entre milhares de possíveis entrevistados, Michel escolhe dar visibilidade para 

uma bandeira que está presente no festival. 

 

 
Fonte: Que Mundo É Esse? – Ep. 01 – EUA. 

 

Figura 6: Rua de Las Vegas. 

 

A imagem é representativa visto que expõe um lado de Las Vegas que não é o do luxo 

e da ostentação.  
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Fonte: Que Mundo É Esse? – Ep. 01 – EUA. 

 

Figura 7: Crianças da família Thaxlon brincando com armas. 

 

A imagem é representativa do ponto de vista do antropojornalismo porque traduz a 

espontaneidade com que a família americana lida com as armas. A imagem trata com 

naturalidade um momento entre pai e filha e torna mais fácil a assimilação da cultura do Outro, 

diferente do que ocorre quando os costumes do Outro são apresentados como exóticos. 

 

 
Fonte: Que Mundo É Esse? – Ep. 02 – EUA. 

 

Figura 8: Bandeira dos Estados Confederados na casa da família Thaxlon. 

 

A imagem é representativa porque a Bandeira dos Estados Confederados já foi usada 

por movimentos e grupos racistas como a Ku Klux Klan. 
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Fonte: Que Mundo É Esse? – Ep. 02 – EUA. 

 

Figura 9: Morador de rua em Detroit. 

 

Na contramão do “sonho americano” que a mídia, às vezes, alimenta, o Que Mundo É 

Esse? mostra a realidade de moradores de rua dos EUA. 

 

 
Fonte: Que Mundo É Esse? – Ep. 03 – EUA. 

 

Figura 10: Bandeira dos EUA invertida. 

 

No maior acampamento de resistência indígena já registrado no país, a imagem da 

bandeira dos EUA invertida é bastante representativa. 
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Fonte: Que Mundo É Esse? – Ep. 04 – EUA. 

 

Se cobrir uma história é descobri-la e “desencobri-la”, como pontuou Silva (2009), o 

Que Mundo É Esse? descobre, em ambos os sentidos da palavra, fragmentos do desconhecido, 

pois o antropojornalismo é mais um modo de pensar jornalismo do que de fazê-lo, isto é, ele (o 

antropojornalismo) é a consciência de que representar o Outro em sua integridade é impossível, 

mas a tentativa é mais que possível, é necessária. De fragmento em fragmento se compõem a 

narrativa do Eu e a vida do Outro. 

 

4.4 Falar com: a voz do Outro 

 

No que diz respeito às noções de apresentação e representação, a voz do Outro é o que 

efetivamente desconstrói estereótipos. Como vimos no referencial teórico, o relativismo 

cultural surge junto ao método de observação participante, isto é, quando os antropólogos, não 

satisfeitos em apenas observarem as sociedades, passam a tentar compreendê-las (MENESES, 

2000). E se “falar de” é observar o Outro, “falar com” é escutá-lo. No programa Que Mundo É 

Esse?, os entrevistados e as entrevistas mostram que há uma preocupação por parte da equipe 

em não julgar as pessoas, ou seja, em não tentar rotulá-las como “certas” ou “erradas” e, 

portanto, em evitar a exotização que constrói estereótipos. 

Se, às vezes, o mercado do turismo e o jornalismo de viagem são sustentados pelo 

interesse no exótico, o Que Mundo É Esse? chama a atenção ao conseguir questionar e criticar 

opiniões e princípios sem incitar o ódio ao Outro, pelo contrário, contextualizando e afirmando 

que não há uma verdade absoluta. Compreender o Outro é permitir que ele se apresente e que 

revele como e por quê pensa e age de determinada maneira. 
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O relativismo cultural também acredita que os elementos de uma cultura só têm sentido 

em função do conjunto, questão que observamos, por exemplo, no segundo episódio de América 

Partida, quando a equipe se aproxima de uma família americana que conserva as armas em seu 

cotidiano. Mesmo discordando das opiniões dos entrevistados, vemos que o Que Mundo É 

Esse? estimula a empatia e o respeito, reforçando outro significado abrangido pelas noções de 

relativismo cultural que é a de que as culturas são equivalentes, nunca superiores ou inferiores. 

Diferenciar o respeito da omissão, no que se refere ao antropojornalismo, é uma 

obrigação. Em todos os episódios analisados é possível perceber o posicionamento dos 

apresentadores, seja através das pautas, dos textos ou dos depoimentos. A preocupação com o 

respeito aos direitos humanos é legítima e se a história representa a realidade, ela apresentará, 

entre outras coisas, os preconceitos da sociedade. Em contrapartida, também devemos usar o 

nosso lugar de fala, enquanto jornalistas, para dar voz às múltiplas vozes e para fortalecer o 

discurso das classes subalternas. Se falar de é apresentar, falar com é criar espaços por meio 

dos quais o sujeito subalterno possa falar para que, quando ele ou ela o faça, possa ser ouvido(a) 

(SPIVAK, 2010). 

Com a premissa de Chauí (1981, p. 7) de que “não é qualquer um que pode dizer a 

qualquer outro, qualquer coisa, em qualquer lugar e em qualquer circunstância”, a escolha das 

fontes no Que Mundo É Esse? é inteligente e plural, os entrevistados variam entre oficiais e 

não-oficiais e sempre possuem laços afetivos com a pauta. Unir informação e emoção 

humanizou as representações do continente africano e dos EUA.  

O primeiro episódio de A Outra África conta com duas entrevistas especiais, uma com 

Wanlov, um músico ativista que canta uma de suas músicas durante a visita ao maior lixão de 

eletrônicos do mundo, e outra com Owusu Ansah, coordenador de reciclagem da empresa 

Presank, a líder do mercado de lixo eletrônico em Gana. Owusu usa o seu espaço de fala para 

enviar uma mensagem ao mundo: 

 

Aqueles que produzem o lixo eletrônico então jogando a responsabilidade para 

os outros. A maior parte do lixão vinha da Europa, talvez agora venha da 

China. Mas ninguém quer assumir a responsabilidade (...) é parte do ciclo da 

pobreza. Não podemos resolver todo o problema do lixo porque não temos 

dinheiro. Estamos procurando pessoas sérias que estejam interessadas em 

ganhar dinheiro. Dinheiro que usaremos para resolver o problema, porque nós 

lucramos resolvendo os problemas das pessoas. Se isso é um problema para o 

Estado e para nós, podemos conseguir parceiros para esse trabalho. Juntos 

podemos lucrar com isso! Teremos condições de receber mais geladeiras e 

dizer: podem enviar que nós temos a solução! Se alguém tiver a solução no 

Brasil ou outro país, diga para vir a Gana para conhecer a Presank. Isso não é 

um negócio bom?! Porque nesse momento somos os únicos fazendo isso. O 
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que estão fazendo em ASH não nos ajuda em nada, aquilo é parte do problema. 

Não devemos ver a África apenas como um problema. Também devemos ver 

as pequenas coisas que as pessoas estão tentando fazer. Mas não é fácil 

conseguir ajuda para isso. 

         

No segundo episódio, já no Senegal, a equipe conversa com Aliou Tidiane, 

administrador da Muralha Verde e coordenador do projeto de agricultura para as mulheres e, 

após, também ouve uma das beneficiadas. Moussa Demé, diretor da escola que ensina educação 

ambiental às crianças, apresenta o seu trabalho. As crianças são ouvidas, reforçando a 

preocupação em mostrar as duas visões do projeto. A entrevista mais impactante é com El 

Hadky, supervisor da Muralha Verde, que faz um apelo: “Nós contamos com vocês que têm a 

mídia nas mãos. Os jornalistas devem mostrar para o mundo o sofrimento das pessoas para que 

essas coisas sejam divulgadas. Estamos todos juntos”, conclui. 

No terceiro episódio, o cientista Amadou Alpha Sall, do Instituto Paster, apresenta o 

seu trabalho no combate às epidemias, mas as entrevistas mais relevantes ocorrem na ONG 

Living Positive. Além de ouvirem o depoimento de quatro mulheres que recebem tratamento 

médico, aconselhamento psicológico, treinamento profissional e muito carinho da Mama Mary 

Wanderi, o Que Mundo É Esse? registra o inspirador depoimento de Mama às câmeras: 

 

Um pequeno gesto pode fazer uma grande diferença. Não importa o quão 

pequeno seja, desde que seja positivo e mude a vida de alguém. Existem 

muitas pessoas no mundo precisando de ajuda. O pouco que você tem a 

oferecer pode fazer a diferença. Se todos fizerem sua parte, mesmo que seja 

algo pequeno, podemos eliminar tudo que há de negativo do mundo. Essa é a 

minha mensagem. 

             

No quarto e último episódio da temporada no continente africano, os entrevistados são 

um rapper influente em Kibera e Lucas Ongere, diretor de produção da fazenda de rosas no 

Quênia. Uma especificidade de A Outra África é que os entrevistados deixam mensagens para 

o público. Não podemos afirmar se ocorre porque eles se sentem respeitados e, portanto, se 

apropriam do espaço ou se é o resultado de uma provocação dos apresentadores, mas confirma 

que, no Que Mundo É Esse?, a representação do Outro é legítima. Criar espaços onde o Outro 

pode enviar a sua mensagem é, também, criar espaços de diálogo entre as culturas. Ser ouvido 

é poder falar e saber que o seu recado, advertência ou reivindicação será priorizado, pois você 

é a prioridade. As minha dúvidas e curiosidades, enquanto jornalistas, são secundárias no 

momento de apresentar e representar o Outro. 

Na temporada norte-americana há um número maior de entrevistados por episódio. No 

festival Burning Man, ocorrem três pequenas entrevistas e em Las Vegas mais três, incluindo 
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um brasileiro que mora na cidade há 15 anos como diretor comercial de uma empresa de aluguel 

de carros luxuosos e um músico/artista de rua mexicano que, ao final da conversa, aborda as 

questões de imigração nos EUA e diz: “Bom dia! Vocês me gravaram e talvez isso vá passar 

no Brasil, eu sou um mexicano de Guanajuato, um homem simples que só quer tocar música. 

Eu não sei nada, só estou aqui divertindo as pessoas”. 

O segundo episódio traz relatos da família Thaxton, de Louisiana, como o patriarca 

que afirma que “quem mata não são as armas, são as pessoas”, defendendo o seu 

posicionamento sobre a Segunda Emenda e o seu então candidato à presidência, Trump. Com 

educação, os entrevistados são colocados em situações desconfortáveis, como quando a 

matriarca é questionada sobre a temática do feminismo no sul dos EUA e evita o assunto para 

afirmar: “Eu sei que algumas mulheres vão votar na Hillary porque ela é mulher, mas nós vamos 

votar no Trump. Eu vou votar no Trump”. 

Em um passeio ao supermercado que a família Thaxton frequenta, Fran, jornalista e 

apresentador do programa, conversa com a vendedora de armas e com o cliente: 

 

Fran: O que vocês acham sobre o Brasil não ter a Segunda Emenda? 

Vendedora: Uma droga, realmente... uma droga! 

Cliente: Vocês não podem ter armas? 

Fran: Não, pessoas civis não. 

Cliente: E se alguém invadir a sua casa? 

Fran: Bom... você chama a polícia, corre... 

Vendedora: Uau, que merda! Não sei o que eu faria sem as minhas armas! 

 

Perguntar ao Outro, ao norte-americano, sobre a opinião dele em relação ao porte de 

armas no Brasil é mais que um convite à reflexão, é uma estratégia que estimula o telespectador 

a realizar uma autocrítica. É abrir mão do seu lugar de narrador que pode observar, analisar, 

opinar e criticar, para ouvir a observação, a análise, a opinião e a crítica do Outro. De forma 

inconsciente, ao assistir o programa, o sentimento etnocêntrico pode ser despertado naqueles 

que concordam com o perceptível posicionamento dos apresentadores, isto é, ao ouvir os 

americanos falando sobre a sua relação com as armas, nós, brasileiros que somos contra a 

Segunda Emenda, podemos menosprezar a cultura de uma parcela dos EUA. Mas a pergunta 

no supermercado lembra o telespectador que a estranheza com que olhamos para a cultura do 

Outro pode ser igual ou maior a que ele olha para a nossa cultura. É importante, ao longo dos 

episódios, pensar sobre o conceito de identidade e diferença e concluir que o Eu e o Outro é 

uma questão de lugar, isto é, quem narra e quem tem a história narrada. E só. 
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Na volta do supermercado, dentro do carro, Fran pergunta ao integrante da família 

Thaxton que o acompanha como costuma ser a abordagem dos policiais. Ele responde que é 

preciso comunicar o policial que você possui armas no carro e informar onde elas estão. A 

narração, então, comunica que em julho de 2016, em Minessota, Philando Castile, um jovem 

negro legalmente autorizado a andar armado, foi assassinado pela polícia ao informar que 

possuía uma arma em seu veículo. Isso levara a equipe a uma única pergunta: 

 

Fran: E o tratamento é o mesmo com os negros? 

Thaxlon Filho: Se ele for sincero e honesto, sim, o tratamento é o mesmo. Mas 

não importa. Pode ser branco, preto, mexicano, brasileiro, indiano, 

muçulmano, tanto faz. Sendo respeitoso e avisando desde o início que possui 

armas no carro, mostrando onde elas estão, ele não terá problemas. 

 

Mais tarde, outro diálogo representativo entre Fran e um dos integrantes da família  

Thaxlon, o patriarca: 

 

Fran: Você realmente acha que Trump será um bom presidente ou votará nele 

porque não gosta da Hillary? 

Thaxlon Pai: Sim, bem melhor que o último que tivemos. 

Fran: Obama? 

Thaxlon Pai: É, não sou fã dele! 

Fran: As pessoas aqui não gostam dele? 

Thaxlon Pai: É... ninguém aqui gosta dele! 

Fran: Mas a economia não estava pior antes dele? 

Thaxlon Pai: Bobagem! Uma grande bobagem! 

Outros integrantes da família (chamaremos de “Irmão”) se intrometem: A 

recessão começou em 2008 e piorou em 2009. Ele era o presidente! 

Thaxlon Pai: Foram eleger um presidente preto... ficou tudo uma merda... 

Thaxlon Irmão: Não importa a cor, mas ele é negro e veja o que aconteceu. Se 

tivesse ido bem, não importaria a cor. Mas veja como as coisas ficaram! 

 

Fran ouve em silêncio, e complementa, através da narração, que situações assim eram 

como um soco ou um tiro no estômago, mas que o papel da equipe não era julgar, mas vivenciar 

um lado relevante da complexa democracia americana. Durante os dias de convívio com a 

família Thaxlon, a relação de amizade e confiança foi imprescindível para que as fontes se 

sentissem à vontade. Ouvir frases que nos ofendem ou intimidam é difícil, mas a antropologia 

não escolhe somente uma face do Outro. Para interpretá-lo, é preciso conhece-lo, e só irá 

conhece-lo quem estiver disposto a apresenta-lo e representa-lo em sua obscura integridade. 

No terceiro episódio de América Partida, o Que Mundo É Esse? conversa com seis 

pessoas sobre a situação das cidades de Detroit e Cleveland: Seph Lawless, fotógrafo ativista; 

um morador de rua; Richard Freldman, escritor que participa do Heidelberg Project, projeto 
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que transforma casas, móveis e objetos abandonados em arte; Alex Alsup, empresário que, por 

meio do aplicativo Loveland, conecta prédios e casas abandonadas à possíveis investidores; Mr. 

Malik, engenheiro que coordena uma iniciativa orgânica surgida após 2007, quando a última 

grande rede de supermercados abandonou a cidade e, por fim, a equipe conversa com Salim, 

um fazendeiro que, ao ser questionado sobre as eleições presidenciais, afirma que é impossível 

se sentir representado por alguém que não os conhece e não sabe do que eles precisam. 

O último episódio do Que Mundo É Esse? em terras norte-americanas traz entrevistas 

com nativos e não-nativos que estão acampados na reserva indígena de Standing Rock. Dois 

momentos são marcantes, entre eles o depoimento do índio Rusty Farmer: 

 

Os EUA não são o maior país do mundo. Foi construído com sangue, morte, 

tristeza, ganância. Outros países, como o Canadá, se preocupam com seus 

povos nativos. Os EUA são o único país que não manteve os acordos com as 

tribos nativas americanas. Quebraram todos os tratados em seu próprio 

benefício. Nos deram terras e tomaram-nas de volta. Nos deslocaram. Esse é 

um país bom? Não. Contaminaram o nosso povo com doenças, sempre foi 

assim, tomam tudo o que podem de nós. Como posso achar que é um bom 

país? Você acharia um bom país? Acho que não! 

  

De acordo com participantes, a mídia local não está fazendo a cobertura do 

acampamento. Nos últimos minutos do episódio, Rusty está no celular e afirma que o dono das 

terras ao redor acabara de vende-las para a empresa de oleoduto e que as tribos devem pagar 5 

milhões de dólares ou deixarem o local. “Mas não vamos sair”, afirma Rusty. “E o que eles 

farão?”, pergunta Fran. “Usarão a força, você vai ver!”, lamenta. A temporada termina com 

imagens enviadas duas semanas mais tarde pelos acampados. Nelas, os policiais utilizam spray 

de pimenta, armas e violência para retirá-los do local. A última fala é de uma manifestante: 

“Esperamos que a grande mídia esteja vendo!”. 

 

4.5 Representação: percepções do narrador 

 

O respeito sincero pela cultura e sociedade dos outros povos, a recusa de interferir e 

modificar costumes e tradições e, o mais importante para o jornalismo, o cuidado extremo com 

a objetividade, são as consequências do relativismo cultural listadas por Meneses (2000). No 

Que Mundo É Esse?, as percepções dos narradores não classificam as sociedades como 

“superiores” ou “inferiores” e, por não imporem uma cultura sobre a outra, também preservam 

a identidade de povos e países. O cuidado extremo com a objetividade é perceptível nos 

comentários e textos dos apresentadores que não poupam emoções e posicionamentos. 
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Comprometidas com a quebra de estereótipos, as subjetividades dos narradores trazem 

reflexões a respeito da cultura, revelando que, como citou Sodré (2014), as estruturas sociais 

não podem ter suas explicações reduzidas somente à determinante econômica. No primeiro 

episódio de A Outra África, sobre o maior lixão de eletrônicos do mundo, o Que Mundo É Esse? 

realiza a denúncia de que alguns dos problemas do continente africano são, na verdade, 

problemas de outros lugares que são despejados na África, chamando a atenção para as questões 

ambientais e afirmando que a natureza é uma responsabilidade de todos nós. Em texto, Fran 

cobra a Europa: 

 

Grande parte do problema nesse e em outros lixões de eletrônicos é a 

incapacidade ou desinteresse da Europa em aplicar suas próprias regras de 

reciclagem e de envio de dejetos eletrônicos. Já existem leis que proíbem o 

envio de lixo eletrônico a países que não podem processá-lo, e que 

responsabilizam as empresas fabricantes pelo fim da vida de seus produtos.  

Mas como eles dizem, parece que poucos se importam com essas regras 

quando o maior prejudicado é um país pobre da África há centenas de 

quilômetros de distância. 

  

No segundo episódio, os narradores percebem que viajar de carro por uma país 

africano é diferente de viajar em qualquer outro lugar, pois cada parada à beira da estrada 

reservava novas surpresas: “A elegância das roupas, aquele monte de gente nas ruas, era 

inevitável não chamar a nossa atenção para a beleza local”. Ao fim do programa, o depoimento 

também chama a atenção para as questões de expectativa e realidade nas produções: 

 

A gente tinha chegado naquele pedaço de terra nos confins do Senegal 

esperando ver uma imensa barreira de árvores, mas a realidade foi outra. Não 

ia rolar aquela linda imagem mostrando onde a floresta encontra o deserto, 

simplesmente porque isso não existe, é irreal. Mas agora sabemos que a grande 

muralha verde é muito mais complexa, impressionante e importante do que 

isso. Mais do que um muro do bem, ela é um conjunto de sistemas, estratégias 

e mecanismos que irão conter o avanço do deserto garantindo assim a 

sobrevivência de uma parte importante da África. E esse complicado e 

gigantesco processo não seria possível sem as pessoas que se dedicam de 

corpo e alma. 

 

Sem grandes percepções expostas no terceiro episódio, é, ao fim da temporada, que os 

narradores se sentem mais à vontade para fazerem suas considerações. Por vezes, eles se tornam 

até repetitivos ao tentar provocar o telespectador de forma que a representação contribua para 

o arranjo de crises políticas bem fundamentadas, isto é, para que o telespectador se sinta 

responsável pelo problema e pela busca de soluções. O texto de encerramento também reforça 
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a luta dos africanos contra um legado de invasão, exploração, escravidão e tantos outros traumas 

que até hoje agridem um continente que tem em torno de 1,2 bilhão de habitantes atualmente. 

Ufo comenta que “as previsões para 2050 é que esse número dobre e que em 2100 

tenha 4 bilhões de habitantes, o que daria 40% da população mundial. Quando começamos a 

botar em número a quantidade de gente e todo o desenvolvimento econômico e social que está 

ocorrendo na África nos últimos anos, conseguimos perceber o aumento da importância do 

continente africano para o resto do mundo” e Fran conclui enfatizando que “nada mais irônico 

e representativo sobre essa viagem” que começar a temporada em um lixão eletrônico, onde a 

Europa e países chamados desenvolvidos, de forma ilegal, mandam seu lixo e o excesso de seu 

consumismo e terminar A Outra África em uma fazenda de rosas no Quênia: “É a África 

mandando flores para a Europa”. 

Em América Partida, as percepções dos narradores afirmam que os EUA são um país 

plural e complexo, um lugar que não há como definir. Aqueles o conhecem nas entrelinhas, ao 

contrário do que poderíamos pensar, têm ainda mais incertezas sobre a sua cultura. Para 

conceituar, costumamos agrupar e classificar os conceitos a partir dos princípios de semelhança 

e diferenciação, mas é preciso recuperar a dimensão complexa da comunicação, o que para 

Resende (2004) perpassa os estudos culturais, a psicanálise, os estudos literários e a 

antropologia. A narrativa sobre os EUA não é limitada ou limitadora, desconstrói estereótipos 

e, por vezes, assume até a sua incapacidade de opinar. Se quem narra tem sempre um propósito 

ao narrar, como assegurou Motta (2007), o propósito do Que Mundo É Esse? pode ser o de 

acabar com as certezas e, portanto, com os rótulos. 

No primeiro episódio da temporada norte-americana, Fran comenta que embora Las 

Vegas seja conhecida pela gastança com coisas que muitos consideram fúteis, como jogos, 

festas e bebidas, o dinheiro também proporciona uma série de experiências diferentes, 

iniciativas acadêmicas, convenções profissionais, startups de tecnologias e outros negócios 

originais na área do entretenimento. Apesar das críticas ao lugar “onde o dinheiro pode tudo”, 

a narrativa aponta as suas qualidades, ou seja, não condena o capitalismo exagerado. Da mesma 

forma, Michel reflete sobre o Burning Man, o festival “onde o dinheiro não pode nada”. O 

importante é mostrar que em tudo e em todos há o que se problematizar e o que se admirar: 

 

Por mais que o Burning Man seja um evento onde não há dinheiro, de uma 

certa forma continua sendo caro vir até aqui. Continua sendo um evento que 

você tem que pagar para entrar, um evento onde há campings milionários e 

pessoas com a própria barraca. Não deixa de ser uma cidade como qualquer 

outra, onde tem gente com mais e gente com menos. (...) O que me faz refletir 

um pouco sobre o Burning Man é como ainda o ser humano precisa criar 
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eventos tipo esse, eventos tipo carnaval no RJ, aonde as pessoas possam ser 

quem elas querem ser, sem preconceito, sem gente dizendo o que você deve e 

o que não deve fazer. É isso que eu levo do Burning Man, tentar não julgar as 

pessoas e, com pequenas ações, fazer do mundo um lugar melhor. A queima 

da estátua do homem, o Burning Man propriamente dito, é um ato simbólico. 

O fogo, nesse caso, representa renovação e a mutação constante desse evento 

que atrai cada vez mais participantes em busca desse estilo de vida alternativo. 

E Las Vegas, logo ali do lado, também está sempre se renovando, buscando 

novas formas de gerar mais negócios, oportunidades e dinheiro. Dinheiro, 

esse, que também faz a máquina do Burning Man girar, é claro. Os EUA 

vendem experiências para todos os gostos e inclusive para quem quer viver 

sem dinheiro. Essa é a constante dualidade tanto de Las Vegas quanto do 

Burning Man... E destes entre si. Contrastes que ficam ainda mais 

evidenciados em época de eleições. Lados opostos de uma América 

encantadora, polêmica, grandiosa, assustadora e partida. E que para bem ou 

para mal, faz a gente sempre questionar: Que Mundo É Esse? 

 

E no episódio sobre a cultura das armas, as críticas e elogios também andam juntos. 

Fran confessa que é comum imaginarmos que pessoas que lidam com armas são mais sérias e 

carrancudas, mas que ele sente quebrar o estereótipo ao perceber que poucas vezes esteve em 

um lugar tão tranquilo para gravar, onde todos riem e explicam os seus pontos de vista. O clima 

amigável, no entanto, não era o suficiente para que o programa omitisse os fatos. Depois de 

alguns dias junto à família Thaxlon, o discurso do narrador mescla percepções e fatos: 

 

Nossos anfitriões faziam a gente se sentir estranhamente confortável naquele 

ambiente tão diferente do que estávamos acostumados. Íamos respeitosamente 

ouvindo suas histórias, relatos e opiniões. Mas, por trás das versões, estavam 

os fatos. Louisiana é o estado mais tolerante em relação ao porte de armas em 

todos os EUA e o segundo em mortes por armas de fogo. O estado tem 3 vezes 

mais mortes que a média do país, não checa antecedentes criminais para venda 

de armas sem licença e não permite que governos locais regulem as armas de 

fogo. Na esfera mundial, moradores dos EUA têm 10 vezes mais chance de 

serem mortos por armas de fogo do que qualquer outra nação desenvolvida. 

82% de todas as mortes por arma, entre os 22 países mais ricos do mundo, 

acontecem em solo americano. São, ainda, as armas de fogo as responsáveis 

por 92% das mortes de jovens entre 15 e 24 anos de idade. Esses números 

fazem grande parte da sociedade americana questionar a Segunda Emenda de 

sua constituição. A delicada balança entre o direito de portar armas como 

símbolo de liberdade e proteção versus o seu saldo mortal.  E que, mesmo em 

um dia amistosamente regado a churrasco, tiros e risadas, faziam a gente 

questionar: Que Mundo É Esse? 

 

Sobre Detroit, no terceiro episódio, a equipe faz considerações a respeito do “sonho 

americano” que se transformou em pesadelo após a cidade berço do capitalismo perder a guerra 

contra a economia. De acordo com as percepções do narrador, se antes o sonho americano era 

baseado no consumismo individualista, seu renascimento está enraizado no coletivo, no apoio 
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mútuo e no senso de comunidade, pois são as iniciativas de americanos comuns que viram 

oportunidades na crise que estão fazendo Detroit renascer. E no último episódio da temporada 

América Partida, as considerações finais reforçam o discurso de que os estereótipos são sempre 

incompletos: 

 

Durante essa viagem conhecemos uma América que poucos tem acesso e 

vimos locais conhecidos com outros olhos. Passamos pelo cinturão da 

ferrugem tentando entender porque essa região foi decisiva na recente eleição 

presidencial, vivemos a realidade do Sul dos EUA por alguns dias, onde nosso 

termômetro soou forte para o então candidato Donald Trump. Vimos a 

opulência consciente de Las Vegas e as propostas de sociedade alternativa do 

Burning Man. Mais do que tudo isso, vimos americanos afirmando que os 

EUA são o melhor país do mundo e o pior país do mundo. Uma nação fundada 

do conceito de inclusão, de que no trabalho duro todos podem realizar o sonho 

americano, o sonho da democracia, da liberdade, da igualdade de direitos e 

das oportunidades. Mas tem um outro lado desse sonho que, para muitos, é 

um pesadelo: a desigualdade social, o lucro acima dos valores humanos, a 

opressão das minorias, a agressão ao meio ambiente. E defensores e críticos 

desse sonho têm razão: a América é o mito e a realidade, o ideal e a prática, o 

sonho e o pesadelo. Um país vasto, misturado e complexo. Impossível de 

definir que é isso, ou aquilo, ou aquilo outro, mas que vale a pena vivenciar, 

entender e sempre questionar, no melhor estilo Que Mundo É Esse? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo buscou responder de que maneira os principais conceitos da 

antropologia, quando aplicados às noções de apresentação e representação no jornalismo, 

podem auxiliar na complexificação de abordagens de televisão e na desconstrução de 

estereótipos relacionados à povos e países. Para isso, ampliamos o debate sobre o conceito de 

antropojornalismo, uma espécie de narrativa utópica na qual o Outro é apresentado em sua 

integridade e representado em sua complexidade. Os conceitos de aculturação, relativismo 

cultural e etnocentrismo foram a base do referencial teórico e contribuíram para a 

problematização das representações, influenciadoras e influenciadas dos/pelos estereótipos. 

Desse modo, apontamos como a narrativa do programa Que Mundo É Esse?, exibido 

pelo canal Globo News, contribui para a quebra de estereótipos à medida que decide não apenas 

pensar sobre o Outro, mas pensar com o Outro, assumindo as subjetividades inerentes ao ato de 

apresentar e representar. O percurso metodológico adotado foi a análise descritiva a partir da 

descrição de duas temporadas do programa, A Outra África, que aborda o continente africano, 

e América Partida, que adentra nos Estados Unidos da América, cada uma com quatro episódios 

de, em média, 30 minutos. 

Na análise das temporadas selecionadas, foi possível identificar como o Que Mundo É 

Esse? discorre sobre a história do Outro de maneira ética e responsável, comprometida com os 

fatos e, principalmente, comprometida com o Outro. Percebemos que as abordagens são 

contrastantes e complementares e as pautas são propositalmente definidas com o objetivo de 

mostrar o Outro a partir de novas perspectivas. Refletindo a respeito dos efeitos que podem ser 

gerados de uma definição e não de uma autodefinição, o programa mostra que o estereótipo, 

assim como o preconceito, é algo histórico e que, muitas vezes, resulta na exploração das 

culturas por parte da mídia.  

Na categoria de recorte e contexto, vimos que há um engajamento por parte da equipe 

em buscar pautas que fogem do que é comum ao lugar em questão e em realizar resgates 

históricos que localizam o telespectador em tempo e espaço, embasando o discurso do público 

com informação e memória. Em momento algum a apresentação é superficial ou simplista, isto 

é, ela é, em todo o tempo, um chamado à reflexão, pois não apresenta para definir, mas para 

expandir. 

Nas categorias falar de e falar com, constatamos que as imagens desconstroem 

formações imaginárias e que as entrevistas e depoimentos têm um comprometimento político 

com o Outro e com os direitos humanos, isto é, são espaços oferecidos para que o Outro diga o 
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que ele quer dizer e para que Eu, enquanto jornalista, possa dar visibilidade às questões que 

precisam ser debatidas. Por fim, as percepções dos narradores trazem o que há de mais 

importante para a quebra de estereótipos: a não-exotização do Outro. A multiplicidade de 

países, povos e culturas têm em comum a complexidade e a controvérsia e, por isso, não há 

nada mais certeiro do que assumir a incerteza ao narrar. 

É libertador para nós, jornalistas, ter a consciência de que não somos e não precisamos 

ser os donos da verdade – uma verdade que sequer existe – e libertador para o público saber 

que o jornalismo é um serviço de interesse do público, mas que efetuá-lo não é ter respostas 

para todas as perguntas ou soluções para todos os problemas. As dúvidas e as subjetividades 

nos tornam humanos e somente um humano é capaz de interpretar o Outro, ou seja, um 

jornalismo com representações bem-feitas é um jornalista bem-preparado para olhar para o 

Outro, para além das técnicas jornalísticas. Diante disso, deixo esse trabalho em aberto para 

que surjam novas pesquisas sobre antropojornalismo, aplicadas à diferentes veículos de 

comunicação e áreas do jornalismo. 

Eu, Manuela, durante o processo de pesquisa e produção do Trabalho Final de 

Graduação, descobri que aprender é apreender, isto é, abarcar com profundidade. Embora saiba 

que a experiência e a prática são insubstituíveis, defendo, cada vez mais, que os cursos de 

graduação em Jornalismo valorizem o debate, pois o fazer sem refletir iguala o nosso trabalho 

ao de qualquer pessoa com uma câmera, um microfone ou uma caneta na mão. Ciente da 

necessidade das hard news, reconheço que o jornalismo é um exercício que exige técnica e 

agilidade, mas sigo ao lado de quem acredita que, ainda que a nossa principal missão seja 

informar, o nosso principal compromisso é com o Outro, pois o jornalismo não é sobre notícias, 

mas sobre pessoas: não há audiência, clique ou compartilhamento que dê licença para a 

desvalorização ou exploração das culturas. Mergulhar é sempre com profundidade, todo o resto 

é só um respingo – e só pode entrar no mar quem não tem medo de se molhar.  
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