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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é investigar o “Surubão de Noronha” enquanto acontecimento 

midiático, focando na performance das celebridades envolvidas e observando os papéis 

sociais e enquadramentos atribuídos a elas. Para isso, foi analisado o conceito de celebridades 

na qualidade de objeto comunicacional e, através da coleta de dados, observou-se o poder 

hermenêutico do acontecimento e sua relação com os valores estimados pela sociedade. Desta 

maneira, foi possível perceber a relação da opinião popular com questões conservadoras 

presente na sociedade brasileira, como a desigualdade de gênero, e a influência da mídia, que 

age fazendo a manutenção dessas questões. 

Palavras-chave: Celebridades. Enquadramento. Acontecimento. Gênero. Valores.  

Anteprojeto TCC Clarissa Costa - versao final (0608272)         SEI 23072.205676/2021-82 / pg. 10



ABSTRACT 

The objective of this work is to investigate the “Surubão de Noronha” as a media event, 

focusing on the performance of the celebrities involved and observing the social roles and 

frameworks attributed to them. For this, the concept of celebrities as a communicational 

object was analyzed and, through data collection, the hermeneutical power of the event and its 

relationship with the values estimated by society were observed. In this way, it was possible 

to perceive the relationship of popular opinion with conservative issues present in Brazilian 

society, such as gender inequality, and the influence of the media, which acts to maintain 

these issues. 

Keywords: Celebrities. Framework. Event. Genre. Values.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Até a década de 1960, as telenovelas brasileiras seguiam um padrão de narrativa 

melodramática, de abordagem piegas (LOPES, 2009). Contudo, no final dos anos 1960, as 

produções da TV Globo assumiram um caráter mais realista, desvencilhando do caráter 

sentimental presente nas produções passadas. Lopes (2009) defende que, a partir deste 

momento, a telenovela passou a poder ser abordada como recurso comunicativo no Brasil, 

tendo em vista que sua narrativa configura um espaço de problematização social, tanto de 

intimidade individual quanto de questões públicas sociais, conciliando convenções formais de 

uma narrativa documental e o melodrama televisivo. 

Nessa perspectiva, Lopes (2009) aponta que, quando comparadas com a realidade, as 

telenovelas trazem personagens que têm características semelhantes a figuras públicas 

verdadeiras e situações comuns do dia a dia, com o objetivo de passar mais verdade ao 

público que pode vir a se identificar com valores que esses sujeitos evocam. Dessa forma, é 

possível que os telespectadores das telenovelas se identifiquem com seus personagens e se 

projetem em certas circunstâncias. Nessa perspectiva, atenta-se para o papel de “vilãs” e 

“mocinhas” de telenovelas. 

 Vargas (2015), analisando estudo de Sadek (2008) sobre telenovelas, observou que 

essas narrativas abordam uma construção maniqueísta de personagem, adotando uma visão 

polarizada na criação deles, variando geralmente entre “vilões absolutos, mocinhas angelicais 

ou galãs totalmente comprometidos com a bondade” (VARGAS, 2015, p. 57). Sadek (2008) 

enfatiza a polarização das características dos personagens quando diz que “vemos, com 

grande frequência, personagens - inclusive alguns protagonistas - tipificados, imutáveis, 

absolutos [...] como se fossem uma música de uma nota só” (SADEK, 2008, p. 97 apud 

VARGAS, 2015, p. 57). Portanto, é comum que, na ótica das telenovelas, o mocinho/herói 

seja absolutamente  bom e o vilão, que é o responsável pelos problemas que afetam o 1

mocinho, seja absolutamente mau. 

Apesar de ficção não ter compromisso com a verdade, como as telenovelas 

reproduzem situações do cotidiano e seus personagens são baseados em pessoas e 

 Em 2008, Sadek abordou a construção maniqueísta dos personagens de acordo com a realidade das narrativas da 1

época. Atualmente, com o desenvolvimento dessas narrativas, há autores que observam maior complexidade na 
criação dos personagens. 
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relacionamentos reais, é possível refletir como essas narrativas maniqueístas podem 

influenciar no enquadramento de pessoas como mocinhas e vilãs. Pensando nisso, é possível 

que atrizes que encarnam esses papéis no mundo irreal das telenovelas, através de suas 

personagens, possam também se encontrar em situações onde são enquadradas como 

mocinhas ou vilãs fora das telas, assim como outros artistas e anônimos.  

Nesse sentido, este trabalho gira em torno de um caso de suposta traição entre 

celebridades oriundas de telenovelas no Brasil. O acontecimento, que ficou conhecido como 

“Surubão de Noronha”, envolveu diversos atores e atrizes da Rede Globo, no início de 2019, 

e foi motivado pela separação do casal Débora Nascimento e José Loreto. Após o anúncio da 

separação, foi divulgado pela mídia que o motivo teria sido o suposto envolvimento entre 

José Loreto e Marina Ruy Barbosa. Tais fatos desencadearam uma polêmica envolvendo 

celebridades, dentre elas Bruna Marquezine, que foi envolvida apenas por deixar de seguir a 

conta de Marina no Instagram. Devido à visibilidade da emissora e das celebridades 

envolvidas, o caso teve grande repercussão na mídia, principalmente on-line, e diversas 

reverberações. 

Observando a proporção que a polêmica tomou, foi possível notar a exposição que um 

assunto íntimo sofreu e como diversas pessoas foram prejudicadas por ela. Em diversas 

plataformas na internet, o público se engajou fazendo comentários sobre o caso e se 

posicionando sobre quem estaria certo ou errado na história, tornando as redes sociais, em 

especial o Instagram, uma espécie de tribunal, onde o público era o juiz, e os envolvidos, os 

réus. 

A partir dessa observação, o interesse do público e suas opiniões sobre o assunto nos 

chamaram atenção, visto que pelo menos 500 mil pessoas se mostraram cientes do 

acontecimento, a considerar o número de likes e follows envolvidos. Mas, além da 

curiosidade do público sobre a vida privada de celebridades, nota-se também as questões de 

gênero envolvidas no acontecimento, que foi protagonizado, a princípio, por um homem e 

duas mulheres, sendo eles: o ex-casal Débora Nascimento e José Loreto, e a suposta amante 

de José, Marina Ruy Barbosa. 

No campo da comunicação, já foram realizadas diversas pesquisas sobre celebridades, 

tanto da internet, quanto da televisão, cinema, música e esporte. Como exemplo, o artigo de 

Lana (2013) sobre a apresentadora Luciana Gimenez, a dissertação de mestrado de Afonso 

(2019) sobre a carreira de Andressa Urach e a também tese de doutorado de Simões (2012) 
 7
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sobre a imagem pública do Ronaldo Fenômeno. Também, foram observadas as contribuições 

do Grupo de Pesquisa em Imagem e Sociabilidade (Gris), da UFMG, que tem como objeto de 

estudo, dentre outros, Celebridades e Acontecimentos, e contribui com o desenvolvimento do 

assunto no campo comunicacional. Visto isso, esta pesquisa se faz importante para a 

academia, ao dar luz, juntamente a noção de celebridade e acontecimento, à discussão de 

gênero em uma perspectiva interseccional, bem como ao investigar os valores da sociedade 

evocados perante o conflito.  

Pessoalmente, há dois eixos motivadores da pesquisa. Como mulher, a motivação para 

estudar este acontecimento partiu principalmente das inquietações inerentes às questões de 

gênero que suscita ao deparar com uma situação onde mulheres foram atacadas e ofendidas; 

como profissional de Relações Públicas em formação, a motivação compreende o fenômeno 

comunicacional que envolve celebridades, jornais de celebridades e seus públicos. 

Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo principal analisar quais foram os 

diferentes enquadramentos envolvendo as atrizes de novela Marina Ruy Barbosa, Débora 

Nascimento e Bruna Marquezine no acontecimento “Surubão de Noronha” e o que eles 

revelam sobre as celebridades em questão e sobre a sociedade. Ademais, como objetivos 

específicos, este trabalho busca: 1) analisar a posição que as celebridades femininas ocupam 

na sociedade brasileira, observando questões como desigualdade de gênero e exposição da 

vida privada; 2) observar o papel da mídia brasileira na repercussão do acontecimento e 

sentidos suscitados;  3) refletir sobre como as celebridades Débora Nascimento, Marina Ruy 

Barbosa e Bruna Marquezine envolvidas no acontecimento “Surubão de Noronha”, foram 

enquadradas pelos jornais de celebridades no Instagram  “Léo Dias”, “Subcelebrities” e seus 

públicos, bem como o poder hermenêutico de tal acontecimento. 

Para alcançar os objetivos aqui levantados, esta pesquisa realizou um mapeamento 

teórico sobre o conceito de celebridades, de onde surgiu e como evoluiu ao longo tempo 

através de diferentes abordagens, utilizando principalmente os estudos de Morin (1977 e 

1989), que investiga desde os olimpianos até a ascensão das estrelas como mercadoria através 

da Cultura de Massa. Em seguida, analisou-se o viés comercial que existe por trás da linha 

tênue entre a vida pública e a vida privada de uma celebridade no Brasil, com aporte de Lana 

(2012). Depois, observou-se a noção de gênero e a realidade da desigualdade no Brasil, 

através de autoras como Corrêa (2011) e Ribeiro (2016), que trazem também a perspectiva da 
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interseccionalidade, necessária para refletir as questões de gênero. Por fim, buscou-se retratar 

a desigualdade de gênero no contexto da mídia brasileira. 

No segundo capítulo, foi abordada a atual conjuntura do cenário midiático brasileiro. 

Ao tratar da Rede Globo, emissora onde trabalham os atores envolvidos no acontecimento, e 

de sua importância no cenário midiático brasileiro, atentou-se para questões como o 

desenvolvimento da mídia no Brasil, bem como o caminho que foi trilhado até a era da 

internet e das redes sociais. Também, foi alvo de investigação, o segmento da mídia 

responsável pela divulgação de informações sobre celebridades: o jornalismo de celebridades, 

e sua relação com os boatos e especulações que chamam atenção do público e que ganham 

destaque na sociedade, como o acontecimento aqui estudado. Em seguida, foi proposta uma 

reflexão acerca da noção de acontecimento e enquadramento a fim de contribuir com a 

análise do acontecimento estudado.  

No terceiro capítulo, contextualiza-se o objeto empírico, fazendo levantamentos sobre 

os desdobramentos e os participantes em questão, além de uma análise dos perfis das atrizes 

em destaque. Incorporando, também, informações sobre o processo da coleta de dados e dos 

perfis escolhidos para o corpus da pesquisa. Em seguida, foi feita uma análise de 

enquadramento, na perspectiva de Goffman, analisando enunciados e comentários dos posts 

coletados, buscando compreender de quais maneiras as três atrizes foram enquadradas e quais 

papéis foram atribuídos à elas. Por fim, observa-se o poder hermenêutico do acontecimento a 

partir dos enquadramentos encontrados. 

Sendo assim, foi estabelecida uma relação entre os valores evocados pelas atrizes e os 

valores tradicionais da sociedade, realizando um comparativo entre os papéis atribuídos as 

três e a forma como foram desempenhados, para assim compreender melhor as possíveis 

expectativas e frustrações que motivaram a opinião popular. 
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2 A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE CELEBRIDADES COMO OBJETO 
COMUNICACIONAL 

Ao longo deste capítulo, serão apresentados aportes teóricos sobre os conceitos de 

celebridade e gênero, atentando para a forma que eles influenciam na compreensão do caso 

que ficou conhecido como “Surubão de Noronha”. Para isso, é proposta uma reflexão acerca 

da demarcação de um objeto de estudo comunicacional e do paradigma comunicacional que 

orientou esta pesquisa. Em seguida, apresenta-se resultados de uma investigação a partir dos 

principais envolvidos no acontecimento: as celebridades. Trata-se, para tanto, como o 

conceito de celebridade foi construído, para que seja possível compreender qual o papel 

desempenhado pelas celebridades envolvidas neste acontecimento. 

De acordo com França (2016), para o desenvolvimento de uma pesquisa, é necessário 

que seja demarcado o objeto de estudo. É nesse momento que surge a discussão sobre o que 

seria um objeto de estudo comunicacional, já que objetos empíricos utilizados em pesquisas 

comunicacionais podem se referir a ações sociais investigadas também por outros campos de 

estudo. Por isso, entende-se que os objetos não são em si comunicacionais, mas sim se 

tornam comunicacionais a partir do momento em que são vistos como tais e é possível 

encontrar neles uma dimensão comunicativa. Dessa forma, as pesquisas comunicacionais são 

desenvolvidas através de questões a serem respondidas sobre fenômenos sociais identificados 

pelo pesquisador. 

Nesta pesquisa, o processo comunicativo será interpretado a partir das ideias do 

interacionismo simbólico, assumindo que as reações a determinadas mensagens são diversas 

entre os receptores, visto que cada um passa por diferentes processos de criação de sentido. 

Apoia-se, portanto, em uma perspectiva relacional, que compreende a comunicação como 

“um processo de globalidade, em que sujeitos interlocutores, inseridos em uma dada situação, 

e através da linguagem, produzem e estabelecem sentidos, conformando uma relação e 

posicionando-se dentro dela.” (FRANÇA, 2016, p. 158). 

Nesta perspectiva, França (2016) apresenta alguns elementos da comunicação 

norteadores. Em primeiro lugar, a autora evidencia o caráter de identificação presente nas 

escolhas tomadas pelo indivíduo em relação às mídias massivas. Em seguida, aborda a forma 

que a experiência interfere na recepção da mensagem, e a nova experiência que a recepção da 

mensagem também provoca, de forma a confirmar a afetação que o indivíduo pela mensagem 

 10

Anteprojeto TCC Clarissa Costa - versao final (0608272)         SEI 23072.205676/2021-82 / pg. 18



e pelos meios de comunicação. O terceiro pressuposto elaborado pela autora enfatiza a 

característica reflexiva da comunicação: segundo França (2016) o ser humano se comunica 

com intuito de afetar o outro, mas ao mesmo tempo, sofre dupla afetação, tendo em vista que: 

“através da consciência que eu desenvolvo sobre ele, sobre suas possíveis reações e atitudes, 

e me afeta também em função de sua reação e sua intervenção efetivas.” (FRANÇA, 2016, p. 

162). Assim como acontece com a experiência, a afetação também altera o rumo da ação do 

indivíduo afetado. Por último, a autora ressalta a força da linguagem e dos símbolos do 

processo comunicacional. A partir disso, entendeu-se que o paradigma relacional colabora 

com a reflexão sobre a comunicação de uma maneira mais ampla e complexa, o que é o 

interesse desta pesquisa. 

2.1 Celebridade  

Ao abordar o conceito de celebridade como objeto comunicacional, foi feita uma 

revisão bibliográfica e observado que vários termos já foram atribuídos ao mesmo fenômeno, 

como olimpianos (MORIN, 1977 e 1989), heróis (MORIN, 1977 e 1989; BOORSTIN, 2006 

e 1971), estrelas (MORIN, 1977 e 1989; BOORSTIN, 2006 e 1971), celebridades (SIMÕES, 

2009; HERSCHMANN e PEREIRA, 2000 e 2003; ROJEK, 2008; TURNER, 2009) e figuras 

públicas (HERSCHMANN e PEREIRA, 2000 e 2003; TURNER, 2009). Nas reflexões aqui 

desenvolvidas, foram considerados alguns desses conceitos, sobretudo o de celebridades. 

Com o surgimento da internet e o desenvolvimento das redes sociais, os meios de 

comunicação como televisão, rádio e cinema deixaram de serem os únicos a influenciarem no 

processo de fama aos artistas, por exemplo. A internet deu espaço a uma nova classe de 

sujeitos, que alcançaram a visibilidade por meio de conteúdos próprios publicados on-line. 

Porém, o fenômeno antecede, de certa forma, o surgimento dos meios de comunicação de 

massa - mesmo antes da televisão, rádio e cinema, já existiam figuras que se destacavam na 

sociedade por algum motivo. Morin em seu livro “Cultura de Massas no Século XX”, 

publicado na década de 1960, chamava essas tais figuras de olimpianos. O autor observa que 

a partir do desenvolvimento da cultura de massa, esses sujeitos se aproximaram do público 

com intuito capitalista e passaram a mostrar mais ao povo sobre seu modo de vida, que era 

um padrão de vida alto, diferente dos que eles já haviam visto. Por conseguinte, se tornavam 
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“[...] modelos de cultura no sentido etnográfico do termo, isto é, modelos de vida;” (MORIN, 

1977, p. 107).  

Dessa forma, aliado ao progresso da cultura de massa, está o desenvolvimento do 

capitalismo que, segundo Morin (1977), influenciou diretamente na nova forma de interpretar 

as estrelas. Com o progresso da cultura de massa, os olimpianos passaram a representar uma 

nova forma de consumo, por meio de uma espécie de dupla identidade: meio humana e meio 

heroína. O autor atenta ainda para o fato de que a mídia consegue usufruir das duas naturezas 

dessas personalidades: utilizando a vida pública como um parâmetro de vida ideal, 

provocando um sentimento de projeção no público; e ao mesmo tempo, utilizando a 

fragilidade da vida privada para provocar identificação. 

Para ilustrar o sentimento de projeção discutido, Morin (1977) apresenta um estudo 

elaborado em 1930 através dos Payne Fund Studies, que observou que já naquela época os 

jovens americanos se espelhavam nas condutas dos heróis de filmes, e repetiam estilos, 

gestos, modo de falar e atitudes. Isso significa que, desde o século passado, a conduta dos 

chamados olimpianos influencia no modo de vida do público. Contudo, para o autor, apenas 

com a evolução da cultura de massa isso passou a ser utilizado como mercadoria. 

Ainda sobre a identificação provocada pelas celebridades sobre o público, França 

(2014) apresenta outro conceito acionado na relação do público com as celebridades: a 

diferença. Em acordo com o que foi exposto por Morin (1977), a autora ratifica a força da 

identificação, mas apresenta outro viés. Segundo ela, a celebridade pode atrair olhares 

justamente por apresentar algo diferente, que causa estranhamento e, também, curiosidade, já 

que a celebridade pode indicar a existência de novos caminhos e possibilidades. 

No tocante às celebridades propriamente ditas, foram observados diversos estudos de 

França, que se dedicou à análise do conceito. Em 2014, a autora foi até a raiz do termo para 

apresentar uma clara noção de onde veio e o que significa. Segundo França (2014), 

inicialmente a palavra celebridade dizia sobre o ato de celebrar, e, do ato, a palavra passou a 

nomear o sujeito motivo de tal celebração, por alguma qualidade ou realização. Em seguida, 

França definiu uma celebridade como “alguém que se torna conhecido por muitas pessoas, 

reconhecido por aquilo que é ou faz, cultuado enquanto uma certa excepcionalidade digna de 

admiração e reverência.” (FRANÇA, 2014, p. 18). Além disso, a autora aponta um aspecto 

adquirido ao longo do tempo pelo termo, que é referir-se a uma fama “instantânea e 

geralmente passageira […] e a um certo tipo de culto que ela desperta.” e enfatiza a possível 
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efemeridade presente numa carreira de celebridade, que não tem nenhuma garantia de 

durabilidade (FRANÇA, 2014, p. 18). 

Lana (2014), sobre o termo celebridades, afirma que a investigação em torno do 

conceito se acentuou a partir de 1980, através dos Celebrity Studies, linha de pesquisa 

dedicada a analisar a noção de celebridades. Para a autora, de acordo com os Celebrity 

Studies, para a estruturação de uma celebridade é necessário que sua imagem seja projetada e 

trabalhada na mídia por meio da produção de conteúdo, sugerindo assim, que as celebridades 

se constituem de maneira intencional, e concordando com o que Morin (1977) traz sobre os 

olimpianos, sobre o intuito capitalista. 

De acordo com as análises de Lana (2012), dentre os autores dessa linha de pesquisa, 

destacam-se as reflexões de Rojek (2008) e Turner (2004). Rojek, em seu livro “Celebridade” 

publicado em 2008, discute as raízes do conceito de celebridade e atenta para o fato de que, 

com o fortalecimento da democracia, os indivíduos passaram a ter o mesmo valor político, 

passando a ser iguais perante a lei. Diante disso, surgiu a necessidade da valorização de 

individualidades “como antídoto para a igualdade democrática formal” (ROJEK, 2008, p.11 

apud LANA, 2012, p. 42) e por isso indivíduos com certos diferenciais passaram a sobressair 

dentre os demais. Segundo Rojek, esses indivíduos podiam ascender enquanto celebridades 

de três formas: a partir de acontecimentos, talento ou posição social; e ganhavam força com a 

consolidação dos meios de comunicação. 

Ainda para Lana (2012), o estudo de Turner, em seu livro publicado em 2004, 

diferente de Rojek, gira em torno dos detalhes comerciais das celebridades, ou seja, o autor 

busca caracterizar o sistema de produção das celebridades, relatando detalhes sobre os 

bastidores do mercado publicitário e de tudo que envolve a construção de celebridades. De 

acordo com a linha de pensamento que o autor segue, a celebridade é 

  
[...] um gênero de representação e um efeito discursivo; ela é uma commodity 
negociada na propaganda, publicidade e indústria da mídia que produzem essas 
representações e seus efeitos; e ela é uma formação cultural que possui uma função 
social que nós podemos entender. (TURNER, 2009, p. 9 apud LANA, 2012, p. 43).  

   

 Sobre o conceito de celebridade, Simões (2009) dialoga com os autores Herschmann e 

Pereira (2003) para discutir o motivo que transforma pessoas comuns em celebridades. A 

autora aponta que, para eles, as celebridades podem se destacar de diferentes formas, através 

do desempenho profissional ou de outros aspectos como “atos heroicos e/ou estratégias 
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publicitárias bem-sucedidas.” (HERSCHMANN, PEREIRA, 2003, p. 13 apud SIMÕES, 

2009, p. 75). Conforme dito pelos autores, esses são aspectos e circunstâncias que combinam 

entre si para criar heróis/celebridades em cenários de grande visibilidade. 

Boorstin (2006), por sua vez, diferencia heróis e celebridades afirmando que, ao passo 

que heróis são seres reconhecidos por seus grandes feitos, celebridades são reconhecidas por 

sua imagem, criada pela mídia. Para ele: 

O herói é feito de folclore, textos sagrados e livros de história, mas a celebridade é a 
criatura de fofocas, da opinião pública, de revistas, jornais e as imagens efêmeras da 
tela do cinema e da televisão. (BOORSTIN, 2006, p. 82 apud PRIMO, 2009, p. 2). 

Sendo assim, as celebridades são sempre da modernidade, podendo sofrer os efeitos 

da efemeridade. França (2014), em conformidade com as ideias de Boorstin (2006), que 

destaca o caráter efêmero das celebridades, acrescenta, baseada num estudo de Warhol, a 

teoria de que 15 minutos  é o maior tempo que alguém pode se interessar por uma mesma 2

celebridade. Isso acontece devido à alta rotatividade de figuras na esfera midiática, que é 

possibilitada pela “mobilidade, diversidade e falta de estabilidade do quadro de valores, 

somadas às condições favoráveis para a autoexposição”, fatores que justificam a volatilidade 

das celebridades (FRANÇA, 2014, p. 33). Além disso, a autora mostra também que essa 

efemeridade vem da facilidade que a sociedade tem tanto para alimentar a existência das 

celebridades, quanto para desenvolver mecanismos para o seu desaparecimento.  

Diante de tais reflexões, neste trabalho parte-se do princípio de que a visibilidade é 

conferida a pessoas que oferecem determinado conteúdo ao público, que pode ser 

reconhecido e apreciado a partir da identificação. Tal visibilidade é muitas vezes aproveitada 

para fins mercadológicos, servindo assim como fonte de renda para o mercado e para a 

celebridade.  

         Tal imagem conferida às celebridades pode proporcionar também a elas o interesse do 

público, tanto na vida pública, exercendo suas profissões, quanto na vida privada, em seu 

íntimo, sua casa e relações pessoais. Tal entusiasmo pode advir do fato das celebridades 

serem “modelos de vida”, termo citado por Morin (1977), o que faz com que o público aspire 

a um padrão de vida semelhante. 

 A perspectiva dos 15 minutos que França (2014) traz é problematizada por outros autores e vem sendo atualizada.2

 14

Anteprojeto TCC Clarissa Costa - versao final (0608272)         SEI 23072.205676/2021-82 / pg. 22



 Na presente pesquisa, para tratar de celebridade, utilizou-se o aporte teórico 

semelhante ao Laboratório de Análise de Acontecimentos (GrisLab), produzido no seio de 

comunicação da UFMG, que parte do princípio que “uma celebridade é todo indivíduo 

público que enfeixa três sentidos específicos, conhecimento, reconhecimento e culto” 

(FRANÇA, 2014, p. 19).  

2.2 O viés comercial da celebridade e sua vida privada 

Ao refletir sobre celebridade, encontrou-se, também, o conceito de figuras públicas. 

Lana (2012) atenta para as reflexões de Turner (2009) sobre o conceito e afirma que, para o 

autor, há um diferencial entre celebridades e figuras públicas: uma figura pública está na 

mídia devido à condição pública do seu trabalho, como atletas, políticos e artistas. O 

momento em que uma figura pública se torna celebridade, entretanto, é quando o público se 

interessa não apenas por seu trabalho, mas também pela sua vida privada e íntima. Sendo 

assim, de acordo com essa reflexão, uma celebridade, antes de tudo, é uma figura pública, 

mas nem toda figura pública é uma celebridade. Por isso, através da reflexão de Lana (2012), 

pode-se entender que para Turner (2009), o lado profissional da figura pública está isolado da 

vida pessoal, concordando assim com Morin (1977), quando afirma que a figura pública, ao 

se tornar celebridade, é vinculada à esfera mercadológica, utilizando sua visibilidade como 

fonte de renda.  

Turner (2009) ainda acrescenta que simultaneamente à aproximação do mercado, está 

o afastamento do projeto inicial, a carreira profissional. Baseado nisso, pode-se dizer que as 

celebridades são um produto do capitalismo e se constituem de maneira comercial, o leva à 

reflexão sobre a intenção que há na facilitação ao acesso de suas vidas pessoais, que ocorre 

quando uma celebridade expõe questões privadas de sua vida, na internet ou fora dela, e 

como esse tipo de informação particular pode afetar a forma que o indivíduo é interpretado 

pelo público, que será analisada posteriormente neste trabalho. 

Morin, já em 1989, ao estudar as estrelas, também analisou a vida privada e os 

benefícios de sua exposição. Para o autor, que vê as estrelas como produto da indústria 

cultural, a vida “privada-pública” delas tem sempre potencial comercial, ou seja, publicitário. 

Segundo ele, a estrela é sujeito e objeto da mídia. 
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Nos anos de 1940, ainda de acordo com Lana (2012), Lowenthal (2006) percebeu um 

crescimento no interesse em narrativas biográficas, tipo de obra capaz de levar ao público 

detalhes sobre a vida pessoal dos ídolos de consumo, que eram “astros de cinema, dos 

estádios de baseball e das boates.” (LOWENTHAL, 2006, p.130 apud LANA, 2012, p. 21). 

Tais narrativas, no período de 1901 a 1914, fizeram sucesso quando tratavam de trajetórias 

profissionais de políticos. Posteriormente, com a emergência dos “ídolos do consumo”, termo 

utilizado por Lowenthal para se referir às celebridades da época, o alvo dessas narrativas e o 

conteúdo mudaram, passando a retratar mais sobre a vida pessoal, e menos sobre a carreira 

desses sujeitos. Assim, o número de vendas das obras dobrou, fato que interessou à mídia, 

devido ao potencial comercial desses tais ídolos. 

Segundo Lowenthal (2006), o sucesso das biografias se devia às “tentativas dos 

leitores em comparar suas próprias vidas com aquelas de quem eles leem sobre, assim 

buscando o incentivo de evidência das lutas das pessoas bem sucedidas” (LOWENTHAL, 

2006, p. 129). Observa-se que mais uma vez a projeção e identificação estudada por Morin 

(1977) vem à tona, visto que as inúmeras vendas de narrativas biográficas retomam a reflexão 

sobre o desejo do público de se projetar na vida das celebridades. 

Com o surgimento da internet e das redes sociais, além de novas plataformas que 

possibilitaram o surgimento de novas celebridades, novas interações passaram a ser possíveis 

e há comumente a impressão de que a relação entre celebridades e público se tornou mais 

próxima. A partir das possibilidades trazidas pelas novas ferramentas, a celebridade passou a 

poder escolher o que mostrar ao mundo sem o intermédio dos veículos tradicionais de 

comunicação de massa. Através da plataforma do Instagram, por exemplo, rede social 

utilizada pelas celebridades que permite o compartilhamento de fotos e vídeos, as 

celebridades podem divulgar seus projetos e dar ênfase na sua vida profissional, além de 

poder mostrar um pouco mais de recortes de suas vidas privadas ao público, em tempo real. 

Nessa perspectiva, atenta-se para o fato de que “as estrelas buscam consolidar sua própria 

imagem em direção ao consumo” (LANA, 2012, p. 35), através, também, da exposição de 

sua vida pessoal. Cabe refletir também se há uma espécie de nova proposta de narrativas 

biográficas. 

Sobre essa nova forma de exposição, Herschmann e Pereira (2000) afirmam que as 

redes sociais dão novos significados e rumos, possibilitando a construção de novos caminhos, 

trilhados virtualmente, já que a internet é um lugar onde pode haver criação de conteúdo 
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biográfico e de diferentes identidades/personalidades. Assim emergem as celebridades do 

ciberespaço, que são comumente conhecidas como “subcelebridades”. Contudo, é importante 

ressaltar também existem celebridades que emergiram do meio online. Ademais, para os 

autores, esse espaço também possibilita a expansão da visibilidade das celebridades, e uma 

maior troca entre ídolos e fãs. 

Os autores também defendem que um dos grandes diferenciais das narrativas 

biográficas, que podem ser encontradas em livros e também atualmente nas redes sociais, é a 

possibilidade de oferecer aos consumidores “um referencial para construção daquilo que 

chamamos de nossa trajetória de vida.” (HERSCHMANN, PEREIRA, 2000, p. 49). Tal 

afirmação é confirmada pela reflexão de Morin (1977), citada anteriormente, que afirma que 

as estrelas/celebridades são “modelos de vida”. 

Visto isso, é possível perceber que antes mesmo do surgimento da internet e das redes 

sociais, a imagem das celebridades e a exposição de suas vidas privadas, através das 

narrativas biográficas, já conferiam à mídia e às próprias celebridades, rentabilidade. Com a 

origem do ciberespaço e de suas redes comunicativas, entretanto, a exposição e a visibilidade 

ganharam outras dimensões e formatos, que devem ser levados em consideração. Contudo, é 

importante frisar que atualmente o alcance aos detalhes, por vezes sórdidos, da vida das 

celebridades, muitas vezes é estimulado pelos conteúdos produzidos por esses próprios 

sujeitos, bem como pelas outras formas de interação que são estimuladas com o público. 

2.3 Questões de gênero no Brasil 

As questões sobre o gênero feminino e feminismo são importantes a este trabalho ao 

passo que será analisada a repercussão midiática e resposta do público ao comportamento de 

mulheres em um determinado acontecimento. Dessa forma, buscou-se refletir sobre como as 

questões de gênero atravessam a nossa sociedade e as nossas interações. 

Contudo, para observar como a noção de gênero é tratada no Brasil, é necessário 

atentar para aspectos culturais específicos da sociedade brasileira. Um aspecto que se destaca 

na nossa sociedade, ao tratar de questões relacionadas ao gênero, é a influência da religião. 

Segundo Gurgel (2016), o Brasil é um país predominantemente cristão e a sociedade é regida 

por preceitos cristãos, tanto individualmente, quanto coletivamente. A presença do 
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cristianismo no Brasil se deve à colonização portuguesa, nação que teve forte influência 

cristã e impôs à América traços da cultura católica romana. 

Ainda que o Brasil constitua legalmente um Estado laico, isto é, imparcial em relação 

às questões religiosas, podem ser notados reflexos do cristianismo no Direito civil, penal, 

constitucional, tributário e ambiental. Segundo Gurgel (2016) existem diversas referências de 

preceitos bíblicos no Direito brasileiro e na hermenêutica jurídica. Ademais, também é clara a 

influência do cristianismo no legislativo brasileiro: a bancada evangélica, frente parlamentar 

do Congresso Nacional do Brasil, é composta por políticos evangélicos de partidos diversos e 

equivale a 20% do congresso, sendo 105 deputados e 15 senadores . Contudo, além dos 3

campos formais, a influência religiosa também é refletida em toda a estrutura social 

brasileira, sendo disseminada também pela mídia.   

Por isso, em uma sociedade profundamente marcada pelo cristianismo, ao falar de 

gênero, é importante ressaltar que a Bíblia, obra que direciona preceitos e condutas desta 

prática, é profundamente marcada por opressões. Deve-se considerar também que é um livro 

muito antigo, escrito provavelmente por homens, que retrata valores da época, muitas vezes 

tomado como base para direcionamentos atuais. Sabendo disso, por meio das diversas 

histórias e parábolas escritas na Bíblia, é possível analisar a relação entre homens e mulheres 

e quais deveres e direitos cabiam a cada um deles. Segundo as escrituras, o homem veio 

primeiro, e para lhe auxiliar, surge a mulher, para ser sua companheira e esposa fiel, que só 

faz bem ao companheiro. Além disso, a mulher trabalha com prazer, serve ao marido e nunca 

se rende à preguiça. 

Apesar de retratar os costumes dos anos 1.500 a.C aos 90 d.C, as normas na Bíblia 

escritas são pregadas até hoje. Sendo assim, serão explorados quais deveres homens e 

mulheres cristãos respondem atualmente. De acordo com Timóteo, capítulo 2, a mulher deve 

aprender com seu marido, sempre em silêncio e com toda a sujeição e não é permitido que a 

mulher ensine, nem que tenha qualquer autoridade sobre o homem. No livro de Tito, capítulo 

2, as mulheres idosas devem se manter sempre sérias e instruir as jovens recém-casadas a 

amarem ao marido e aos filhos, a serem boas donas de casa e sempre submissas ao marido. Já 

o homem, conforme escrito em Provérbios, capítulo 24, deve cuidar dos negócios em 

primeiro lugar e depois se preocupar com o lar. Sendo assim, no livro norteador de conduta 

 https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/veja-quais-deputados-e-senadores-fazem-parte-da-bancada-3

evangelica/
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aos cristãos, à mulher foi designado o dever de cuidar do lar, amar o marido e auxiliá-lo no 

que for preciso e ao homem o dever de trabalhar para sustentar sua casa e família. (BÍBLIA 

SAGRADA, 2011).  

Além disso, a Bíblia também traz a representação de certos valores que são estimados 

pelo cristianismo que, por vezes, soam como opressores, como a constituição de uma família, 

o casamento, a heteronormatividade, a obediência e a submissão da mulher. Valores esses 

que, ainda estão enraizados na cultura brasileira, através do machismo e da homofobia, por 

exemplo, e que colocam a mulher em posição de vítima de julgamentos, críticas e até mesmo 

agressões e homicídio . 4

Esses elementos trazidos por um dos mais difundidos livros da sociedade ocidental, 

também nos faz refletir sobre a importância de pensar questões relativas ao gênero, ao 

feminismo e às opressões estruturais sofridas pelas mulheres na nossa sociedade e como elas 

reverberam de formas diversas. Segundo Afonso (2012), apesar de já terem sidos realizados 

estudos acerca da reflexão feminista anteriormente, apenas por meio da autora Wollstonecraft 

(1759-1797) tal pensamento assumiu o papel de uma teoria política, surgindo assim o 

feminismo e instaurando a primeira onda/fase, onde as principais questões se baseavam no 

direito ao voto, na igualdade no casamento e no acesso à educação formal. 

Com o passar dos anos, ainda de acordo com Afonso (2012), o feminismo necessitou 

de uma análise que acompanhasse a contemporaneidade na qual se encontrava, e nesse 

momento Beauvoir (1949) foi quem conseguiu suprir tal necessidade publicando sua obra 

mais famosa: o livro “O Segundo Sexo”, onde foi divulgada a célebre frase da autora 

“ninguém nasce mulher, torna-se mulher”. Nessa obra, a autora expôs seu pensamento sobre 

a opressão masculina, enraizada também no âmbito da cultura, onde acontecem as relações 

cotidianas. 

 Assim, Beauvoir (1949) regou a semente dos estudos sobre gênero, que 

posteriormente também foi regada por outras autoras do século XX, como Joan Scott, que, de 

acordo com Corrêa (2011), publicou em 1986 um artigo sobre gênero, definindo o conceito 

como uma “organização social da relação entre os sexos” (SCOTT, 1986, p. 1053 apud 

CORRÊA, 2011, p. 69), contrariando a ideia de que as definições de gênero são baseadas 

 O homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato de ela ser mulher (misoginia e menosprezo pela 4

condição feminina ou discriminação de gênero, fatores que também podem envolver violência sexual) ou em 
decorrência de violência doméstica é chamado de Feminicídio.
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apenas na biologia e na diferença física. Além disso, para a autora, a questão do gênero está 

associada às relações de poder e é imposta sobre um corpo sexuado, o que permite associar os 

papéis e deveres masculinos e femininos a uma construção social. 

Louro (2002) fez considerações importantes no sentido de diferenciar sexo e gênero, 

com aporte teórico da autora Haraway (1995), que utiliza o desenvolvimento do conceito de 

gênero para discordar da ideia de que a diferença sexual é algo natural. Louro definiu sexo 

como “conceito ligado a determinadas características e diferenças físicas dos seres humanos” 

e gênero como “aquilo que é definido cultural e socialmente a partir de tais características”, 

levando à conclusão de que o sexo é definido por características biológicas e o gênero por 

construção social (LOURO, 2002, p. 229 apud CORRÊA, 2011, p. 70). 

Observa-se o exemplo de como a ideia de gênero foi construída socialmente, 

atentando para dados fornecidos por pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) em 7 de março de 2018 e divulgada pelo Portal Agência Brasil. A 

pesquisa apresenta que as mulheres recebem 22,5% menos do que os homens, mesmo tendo 

melhor formação: na população de 25 anos ou mais de idade com ensino superior completo 

em 2016, as mulheres somam 23,5%, e os homens, 20,7%. Além disso, de acordo com os 

dados do IBGE (2018), quando comparados os dados com homens e mulheres de cor preta ou 

parda, os percentuais são inferiores, sendo 7% entre os homens e 10,4% entre mulheres, o 

que leva a atentar para o fato de que as mulheres negras são as que mais sofrem com a 

construção social que coloca mulheres em situações de opressão. Até hoje há poucas 

mulheres ocupando cargos de gerência: considerando cargos gerenciais por sexo, segundo os 

grupos de idade e cor ou raça, 62,2% dos homens ocupavam cargos gerenciais, em 2016, 

contra 37,8% das mulheres. 

Além da desvalorização da mão de obra feminina, também existe a desvalorização do 

discurso feminino, de acordo com Guimarães (2001), atualmente, apesar de ter alcançado 

certo lugar de fala, “as mulheres ainda são faladas muito mais do que falam”, tendo pouca 

oportunidade de se expressarem e sofrendo com uma definição que parte de homens, mesmo 

não tendo propriedade para tal (CORRÊA, 2001, p. 72). 

Ao estudar sobre gênero e a importância do feminismo na busca por igualdade, 

entretanto, observou-se que não existe uma “mulher universal”, que engloba todas as 

questões a serem enfrentadas em uma sociedade machista e patriarcal. Ao falar sobre 

feminismo, é fundamental atentar para subjetividades outras, que permeiam a vivência de 
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mulheres plurais, com questões diferentes. Por isso, ao falar sobre o feminismo negro, que 

considera questões vivenciadas por sujeitos com opressões sobrepostas. A partir dessa 

reflexão, Afonso (2019) aborda o feminismo multicultural, em que as particularidades como 

raça, etnia, cultura e classe são manuseadas de forma interseccional, já que “a experiência de 

“ser mulher” assume diferentes manifestações de uma categoria para outra” (AFONSO, 2019, 

p. 42). É da necessidade de uma abordagem interseccional, portanto, que nasce o feminismo 

negro. 

Antes de adentrar na análise sobre o conceito de feminismo negro, é importante 

abordar o conceito de interseccionalidade, apresentado por Ribeiro (2016), a partir de uma 

citação da autora Crenshaw (1989) que criou o conceito. Segundo a autora, 

interseccionalidade: 

[...] é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências 
estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela 
trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de 
classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que 
estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. 
(CRENSHAW, 2002, p. 177).  

Para Ribeiro (2016), a interseccionalidade não significa pensar categorias como raça, 

classe e gênero de forma isolada, mas sim de forma intrínseca. Assim, através do conceito de 

interseccionalidade, a autora reflete sobre o feminismo negro, comprovando que a 

necessidade dessa abordagem já era necessária na Primeira Onda feminista, já que, enquanto 

as mulheres brancas reivindicavam direito ao voto, igualdade no casamento e acesso formal à 

educação, as mulheres negras reivindicavam que fossem reconhecidas como pessoas. 

Segundo Carneiro (2014), a necessidade da existência do feminismo negro existe 

graças ao racismo e seu impacto sobre as relações de gênero. Para ela, o racismo “estabelece 

a inferioridade social dos segmentos negros da população em geral e das mulheres negras em 

particular”, funcionando também como uma divisória na luta das mulheres, já que as 

mulheres negras ainda lutam por privilégios que as mulheres brancas já têm (CARNEIRO, 

2014, p. 3). 

Considerando a importância de falar sobre gênero de forma interseccional, atenta-se 

para o levantamento feito pelo UOL  em 2018 sobre as emissoras de televisão do Brasil, que 5

https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2018/05/16/globo-record-e-sbt-tem-em-media-apenas-8-de-atores-5

negros-em-novelas.htm
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aponta que apenas 8% dos atores em telenovelas da Rede Globo, Record e SBT são negros. 

Isto é, num país de maioria  negra como o Brasil, apenas uma minúscula parcela desses 6

indivíduos tem possibilidade de exercer uma profissão de destaque, como a de ator, nas 

telenovelas das grandes emissoras brasileiras. Ademais, observando o cenário geral e segundo 

levantamento  do G1, com base em dados do Ministério do Trabalho, é possível concluir que 7

brancos são maioria em empregos de elite, enquanto negros ocupam vagas sem qualificação. 

Ao analisar, também, cargos de chefia no Brasil, de acordo com dados  do Instituto 8

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2018, percebe-se que brancos ocupam 68,6% 

dos cargos gerenciais, enquanto pretos e pardos são apenas 29,9%, mesmo representando 

54% da população brasileira. Essas informações reiteram a grande desigualdade racial 

existente no Brasil e a necessidade de analises sobre gênero e outros aspectos sociais a partir 

da noção de interseccionalidade. 

De acordo com os estudos de Damasco, Maio e Monteiro (2012), a partir da 

emergência de organizações não governamentais como Nzinga-Coletivo de Mulheres Negras  9

(MG), Criola  (RJ), Geledés  (SP) e Fala Preta  (SP), que são direcionadas para questões 10 11 12

feministas, como o combate à violência doméstica e à discriminação racial, e de cuidados do 

âmbito da saúde reprodutiva, o feminismo negro foi sendo consolidado no Brasil. Além disso, 

a circulação de feministas negras em esferas nacionais e internacionais de mobilização 

política permitiu que essas mulheres conquistassem um espaço na política do país e 

fortaleceu o movimento do feminismo negro. 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/12/04/negros-representam-54-da-populacao-do-pais-mas-sao-6

so-17-dos-mais-ricos.htm

https://g1.globo.com/economia/noticia/brancos-sao-maioria-em-empregos-de-elite-e-negros-ocupam-vagas-sem-7

qualificacao.ghtml

 https://noticias.r7.com/brasil/negros-ganham-425-menos-e-ocupam-30-dos-cargos-de-chefia-131120198

 Coletivo de Belo Horizonte que luta pela humanização do atendimento de jovens e mulheres negras. (https://9

www.fundobrasil.org.br/projeto/nzinga-coletivo-de-mulheres-negras-de-belo-horizonte/)

 Coletivo do Rio de Janeiro que luta pela Justiça para mulheres negras em situação de prisão provisória no estado. 10

(https://www.fundobrasil.org.br/projeto/criola/)

 Instituto da Mulher Negra que se posiciona em defesa de mulheres e negros. (https://www.geledes.org.br /11

geledes-missao-institucional/)

 Organização de Mulheres Negras, fundada em São Paulo, que busca igualdade racial entre brancos e negros 12

através de projetos sociais.  (https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/13198/1/Elza%20da%20Silva%20Carlos.pdf)
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Apesar das dificuldades, para Carneiro (2014), a luta das mulheres negras contra a 

opressão de gênero e de raça tem trazido benefícios para o campo político feminista e 

antirracista, já que tem promovido enriquecimento à discussão e a associação dos dois 

movimentos, levando assim ao enegrecimento das reivindicações do movimento feminista e à 

feminização das reivindicações do movimento negro. 

Através de sua reflexão, Ribeiro (2016) apresentou estudos de feministas negras como 

Davis (2011) e Lorde (2015), que pautam a quebra do silêncio como “primordial para a 

sobrevivência das mulheres negras” (RIBEIRO, 2016, p. 101). Em outras palavras, é 

necessário que as mulheres negras não se calem diante de opressões, mesmo que seja para 

manter a unidade de qualquer movimento, pois assim estariam legitimando a opressão 

sofrida. 

         A partir do que foi exposto, pode-se dizer que o feminismo tem várias faces e que 

precisa da interseccionalidade para que elas possam se unir para obter mais força e para que 

cada grupo de pessoas possa reivindicar os direitos que precisam. Diante dessa constatação, 

conclui-se que não é possível falar de feminismo ou de questões de gênero sem considerar 

questões raciais, em um país como o Brasil. Quando se fala de celebridades, portanto, de 

quem estão falando? Quem são esses sujeitos que despertam admiração? Quais são as 

mulheres que suscitam interesse e vontade de semelhança? Esses questionamentos despertam 

inquietações sobre as questões de gênero e a luta do feminismo em seu contexto social geral e 

provocam reflexões acerca de como elas perpassam a sociedade e são vistas em 

acontecimentos protagonizados por celebridades. 

2.4 Celebridade e gênero - representação na mídia brasileira 

A partir dos estudos apresentados sobre o conceito de celebridade e de gênero, é 

interessante refletir sobre a associação deles no contexto midiático, apresentando assim o 

contexto do acontecimento a ser analisado neste trabalho. 

Através do estudo de Machado (2006), é possível entender como a mídia trabalha o 

conceito de gênero: segundo a autora, Foucault (1980) estabelece uma relação entre poder e 

sexualidade, chamada “tecnologia de poder”, articulando os conceitos de poder, saber e 

sujeito. Para o autor, as tecnologias de poder funcionam como forma de controle da 

população. Uma delas é o biopoder, que se encarrega de fazer a vigilância e a gestão de 
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assuntos políticos, como sexualidade, saúde, natalidade e costumes. Com isso, são capazes de 

impor certos tipos de condutas e comportamentos, servindo como mecanismo de 

manipulação. 

Em seguida, Machado apresenta Lauretis (1994), que utiliza do estudo de Foucault 

sobre tecnologias de poder, para inserir o conceito de gênero. Nesse sentido, Lauretis propõe 

o uso do gênero como um produto de diferentes tecnologias sociais como o cinema, e de 

“discursos, epistemologias e práticas críticas institucionalizadas, bem como o das práticas da 

vida cotidiana.”, abordando assim o conceito como institucionalizado a partir dos costumes 

(LAURETIS, 1994, p. 208 apud MACHADO, 2006, p.20). 

Assim, de acordo com os estudos de Foucault, segundo Machado (2006), a mídia age 

como uma tecnologia de gênero, através da produção de subjetividades e é responsável por 

gerar referências que conduzem a vida em sociedade. Através dessa ótica, é possível perceber 

que a mídia tem um papel fundamental na construção de sentido e age criando representações 

e sentidos, introduzindo diferentes valores e ideais, ressignificando enunciados e construindo 

certos tipos de representações, por exemplo, relacionadas ao gênero, sendo também 

responsável pela manutenção da desigualdade de gênero construída ao longo dos anos. 

Sabendo do papel da mídia como reguladora e gestora de assuntos políticos, convém 

refletir sobre como se dá a representação de mulheres na esfera midiática. Lana (2012), sobre 

o assunto, apresentou estudos de Morin (1989) que posicionam a mulher como um ser de 

dupla natureza, sendo metade real, como características comuns, e metade irreal, com 

características de “deusas heroínas”. Segundo o autor, as mulheres são o objeto midiático 

mais vendido, até mais que os homens, porque são mais idealizadas e mais irreais. A partir 

disso, coube à mulher visibilidade. Atrelada a essa visibilidade, porém, está a 

comercialização de seu ser, onde cada centímetro é apto para utilização do mercado 

publicitário. Segundo Lana (2012), desde quando a mulher recebeu esse espaço de 

visibilidade midiático, as primeiras aparições já eram orientadas pela busca pela beleza 

através de cosméticos, o que reforça a ideia de que a boa aparência é indispensável à 

performance pública feminina. 

Lana (2012) traz outra contribuição importante a este trabalho: a análise de McLean 

(2004) da trajetória pública da atriz de Hollywood Rita Hayworth. Segundo McLean, 

Hayworth foi uma artista premiada de Hollywood, mas tinha uma vida privada conturbada e 

foco da mídia. O fato da atriz e dançarina não ter constituído um lar e não ter aptidão para 
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atividades domésticas foi algo que prejudicou sua carreira profissional e atraía olhares de 

desprezo do público. Apesar disso, segundo McLean (2004), por ser dona de suas próprias 

escolhas e decisões, a atriz conseguiu que o papel de protagonista de sua própria vida fosse 

possível para as mulheres. E assim, uma mulher adquiriu além de espaço midiático, um lugar 

de fala. 

Apesar das conquistas femininas em relação à desigualdade de gênero, Lana (2012) 

nos mostra uma problematização apresentada por Azeredo (2007) bastante sintomática da 

questão: nos dicionários brasileiros, até o século XX, “mulher pública” significava prostituta; 

enquanto homem público seria ‘indivíduo que se consagra à vida pública, ou que a ela está 

ligado’. Nos dias de hoje, não se encontra nos dicionários a definição de “mulher pública”, 

enquanto a de “homem público” permanece a mesma, o que faz refletir sobre a forma 

desigual com que as mulheres são tratadas também nesse espaço público, ainda que alcancem 

fama. 

A partir desses estudos é possível observar parte da dificuldade da inserção da mulher 

como sujeito e não apenas como um corpo/vitrine de produtos na mídia, e como a primeira 

mulher a conquistar um lugar de fala por tomar suas próprias decisões foi alvo de críticas por 

não se identificar com o papel da tradicional dona de casa. Nesse sentido, a mídia, ao mesmo 

tempo em que faz parte da sociedade, também a representa e a modifica - além de ser 

criadora e reguladora de estereótipos machistas, contribui para a manutenção do parâmetro da 

conduta que seria a correta às mulheres, ajudando a perpetuar costumes conservadores.  

A partir do que foi exposto neste capítulo sobre celebridade, atentando para as 

especificidades de gênero e da mídia brasileira, capítulo seguinte, será abordada uma análise 

sobre como se dá a relação entre celebridades e mídia, observando como esses sujeitos e seus 

conteúdos são abordados pela imprensa, em vista dos aspectos aqui discutidos. Assim sendo, 

serão tratados os conceitos de jornalismo de celebridades, acontecimento e enquadramento, 

que serão necessários para a compreensão e reflexão do “Surubão de Noronha”.  
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3 A ATUAÇÃO DO JORNALISMO PERANTE OS ACONTECIMENTOS E 
ENQUADRAMENTOS ENVOLVENDO CELEBRIDADES 

Como exposto no primeiro capítulo desta monografia, uma celebridade é todo 

indivíduo público que enfeixa três sentidos específicos, “conhecimento, reconhecimento e 

culto” (FRANÇA, 2014, p. 19). Nesse sentido, ao tratar de celebridades, a cobertura 

midiática feita desses sujeitos é muito importante. Sendo assim, a proposta é refletir sobre o 

que é o jornalismo de celebridades e como é feita a abordagem de assuntos relativos às 

celebridades pelos nossos meios de comunicação. Para tanto, neste capítulo, ao tratar do 

jornalismo de celebridades, é necessário refletir sobre o poder hermenêutico do 

acontecimento e sobre o enquadramento dado a assuntos abordados por tais jornais.   

3.1 Jornalismo de celebridades 

Na década de 1940, Lowenthal (2006) já atentava para o interesse do público nas 

biografias sobre as celebridades e sobre o lucro obtido pela comercialização desse tipo de 

narrativa. Como exposto no capítulo anterior, o autor afirma que é nessa época que um dos 

primeiros indícios de possível benefício da exposição da vida pessoal das celebridades foi 

percebido. Em seguida, de acordo com os estudos de Dejavite (2002), nos anos 1990 a 

cobertura jornalística sobre celebridades cresceu consideravelmente, ocupando lugar em 

jornais e revistas e também no meio audiovisual. Segundo a autora, no caso do Brasil, a parte 

do jornalismo responsável pela veiculação de informações sobre as celebridades é chamada 

de jornalismo de celebridades e deve seu impulso à valorização do tempo livre e à influência 

da televisão, que permite que o espectador se distraia de sua rotina e se projete na vida das 

celebridades. 

De acordo com as informações apresentadas por Dejavite (2002), a televisão é o 

grande meio divulgador de celebridades no Brasil, em especial a TV Globo, que é líder  13

invicta de audiência, segundo a Kantar IBOPE Media, responsável por realizar a medição de 

audiência televisiva.  

 https://www.kantaribopemedia.com/conteudo/dados-rankings/audiencia-tv-15-mercados/13
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A emissora alcança mais de 100 milhões de brasileiros por dia, segundo dados 

publicados através de seu site e segundo Feltrin  (2020), colunista do portal Uol, está à 14

frente até dos Streamings , que ocupam o segundo lugar de audiência no Brasil.  15

Dejavite (2002) ainda atenta para a relação de retroalimentação entre público e mídia: 

à medida em que o público se interessa e cria curiosidade por esse tipo de notícia, a imprensa 

produz e fornece o que as pessoas demandam. Nesse sentido, sobre o interesse do público, 

Pinto (2016) explica que, nos EUA, durante o século XX, houve uma mudança de sociedade 

“do fazer”, para uma sociedade de aparência, provocando o culto à personalidade, e assim 

fomentando o desenvolvimento do jornalismo de celebridades, tanto para os norte-

americanos, quanto para nós brasileiros.  

Sobre a influência dos Estados Unidos no jornalismo de celebridades brasileiro, Pinto 

(2016) aponta que as produções nacionais sobre a vida das celebridades encontraram 

referência no jornalismo norte-americano, que, segundo Dejavite (2002), tem o maior 

mercado de jornalismo de celebridades. Evidenciado por veículos bem sucedidos que tratam 

desse assunto, o mercado estadunidense conta com grandes nomes como: People, US Weekly, 

Vanity Fair, The New Yorker, Harper's Magazines, o canal a cabo E! (Entertainment), dentre 

outros.  

Nesse cenário, autores como Dejavite (2002), Pinto (2016) e Lana (2014) abordam a 

presença e a interferência dos boatos no jornalismo de celebridades. Segundo Dejavite, a 

veiculação de boatos esbarra na questão ética, já que o boato, ainda que não seja falso, ainda 

não teve sua autenticidade constatada. Por isso existe resistência por parte de outras áreas do 

jornalismo em reconhecer o jornalismo de celebridades como um trabalho jornalístico sério. 

Contudo, existem diversas opiniões no meio acadêmico sobre o valor do jornalismo 

de celebridades. Lana (2014), por exemplo, traz uma visão positiva quando ressalta que, 

mesmo que as informações veiculadas pelo jornalismo de celebridades possam ser 

especulações, esse gênero alcançou o interesse do público. De acordo com a autora, o assunto 

se tornou rentável à mídia e ocupa lugar de destaque nos portais on-line, dentre as notícias 

mais lidas. Já Pinto (2016), destaca a carreira de jornalistas de celebridades como Whinchell 

https://www.uol.com.br/splash/noticias/ooops/2020/07/08/streaming-ja-e-o-2-maior-ibope-do-pais-e-so-perde-14

para-globo.htm

 A tecnologia streaming é uma forma de transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo através de redes. Por 15

meio do serviço, é possível assistir a filmes ou escutar música sem a necessidade de fazer download, o que torna 
mais rápido o acesso aos conteúdos on-line. Como exemplo temos a Netflix e o Spotify.
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e Müller, que apontam a relevância do jornalismo de celebridade, indicando a necessidade de 

perspicácia e competência para a realização desse tipo de jornalismo, assim como em todos 

os outros.  

Por fim, é necessário destacar a importância do jornalismo de celebridades na carreira 

das celebridades. Para Lana (2014), sem as atividades realizadas pelos jornalistas desse ramo, 

como apuração e divulgação de furos e escândalos, não haveria celebridades. Segundo a 

autora, apenas o desempenho perante o público e talento não são suficientes para manter uma 

celebridade na mídia, pois também é necessária a visibilidade promovida pela mídia através 

do jornalismo, que produz conteúdos a partir da intimidade dos famosos. 

Tal visibilidade promovida através do jornalismo de celebridades é expandida ao 

passo que a internet constitui um ambiente promissor para a disseminação de notícias, que 

podem ser publicadas a qualquer momento, em diferentes plataformas e, de certa forma, sem 

a veracidade verificada. Ao contrário da TV, rádio e jornal, que, mesmo que possam veicular 

notícias desse gênero, tem um cronograma mais restrito e condições de apuramento mais 

rígidas, o que dificulta a divulgação de notícias em massa e a qualquer momento 

(STEGANHA, 2010). 

Segundo os estudos de Steganha (2010) sobre o jornalismo on-line, o crescimento da 

participação da internet no cotidiano das pessoas provocou uma reconfiguração nos processos 

comunicativos: novas formas de jornalismo foram desenvolvidas para atender à nova 

demanda. Por isso, começaram a aparecer novas propostas nos jornais on-line com blogs, 

utilização e divulgação de conteúdo advindo de redes sociais, além de utilização de material 

disponibilizado pelo público. Sabendo disso, é possível inferir que, além da natureza e forma 

de divulgação das notícias, o formato e a rapidez com que são divulgadas também mudou 

para se encaixar nos parâmetros da internet.  

 Diante disso, fica reiterado que a reflexão sobre o jornalismo de celebridade é 

fundamental para compreender o acontecimento aqui estudado, bem como a especificidade 

da internet, visto que toda a cobertura e as reverberações do “Surubão de Noronha” se 

concentraram na internet, principalmente no Instagram. Em função disso, neste trabalho 

optou-se por analisar o jornalismo de celebridades a partir dos perfis dessa rede social, sendo 

eles Léo Dias (@leodias) e Subcelebrities (@subcelebrities). Para, dessa forma, investigar, 

observando este espaço específico do jornalismo de celebridade - o poder hermenêutico de 
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um acontecimento envolvendo celebridades, noticiado neste meio, atentando para os 

enquadramentos que foram dados pelos veículos analisados. 

3.2 O acontecimento e seu poder hermenêutico 

Para abordar o acontecimento do “Surubão de Noronha”, bem como suas 

reverberações, é necessário pensar sobre o próprio conceito de acontecimento e as 

ferramentas que ele proporciona para analisar objetos em uma perspectiva comunicacional. 

Dessa forma, a seguir, será elaborada uma reflexão sobre o conceito, seu poder hermenêutico 

e sua aplicação. 

         Em uma perspectiva pragmatista, a partir do proposto inicialmente por Quéré (1995), 

França (2011) define a noção de acontecimento em si como um fenômeno, e não apenas um 

fato – afeta os sujeitos que são tocados por ele de forma a desorganizar, trazendo sempre algo 

novo, que abala pontos de vista já consolidados e estimula novos sentidos. 

         Ao estudar sobre o conceito de acontecimento, existe a discussão sobre a equivalência 

entre acontecimento e fato, já que na prática, os dois termos parecem se referir à mesma 

coisa. Para Quéré (2005), segundo França e Almeida (2008), fato e acontecimento não são 

necessariamente dois conceitos distintos e nem se limitam à noção linguística. Para o autor, 

pode se dizer acontecimentos eventos que rompem a “sequência normal” das coisas e 

modificam a maneira com a qual os elementos eram ordenados, e por isso, provocam 

afetação tanto na ordem normal dos sentidos do mundo, quanto dos sentidos dos sujeitos que 

são tocados pelo acontecimento. Dessa forma, a partir da afetação causada, novos sentidos 

são estimulados, possibilitando uma investigação sobre as consequências do acontecimento e 

a partir de quais recursos ele se tornou possível. 

Para França e Almeida (2008), o caráter hermenêutico da conceituação de Quéré 

(2005) é percebido a partir do momento em que o acontecimento aciona novos e diferentes 

quadros de sentido, dando novos rumos a uma situação e expandindo suas possibilidades. 

Nesse sentido, os sujeitos que experimentam e enfrentam o acontecimento com suas 

percepções podem ter elas transformadas, levando a uma mudança de opinião e ponto de 
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vista. Por isso, França (2012) destaca o caráter modificador de um acontecimento, que pode 

afetar de forma brusca uma coletividade inteira. 

O acontecimento possui algumas especificidades importantes de serem aqui 

destacadas. Ao se referir à mídia, França (2012) traz as diversas variáveis do conceito, como 

meios de comunicação, por onde circulam informações, mensagens e imagens, através dos 

quais são estabelecidas relações interpessoais e com o mundo; instrumento, por onde se pode 

criar linguagem, formatar e propagar produtos; espaço de troca, encontro e fluxo, como são 

os pontos de encontros físicos; e sujeito, a partir do momento que apresenta e concebe um 

discurso próprio e um lugar de fala potente. 

A partir da percepção da mídia como algo amplo e complexo, a autora evidencia sua 

importância e diversas utilidades, como a influência na construção e repercussão de um 

acontecimento. Ao mesmo tempo que os acontecimentos podem surgir e ser produzidos pela 

mídia, eles podem ter origem em outro espaço, e apenas serem repercutidos por ela, já que 

acontecimentos também podem se dar em interações interpessoais. Contudo, de acordo com a 

autora, é preciso mostrar que, mesmo que um acontecimento tenha origem longe da esfera 

midiática, é nela que ele adquire força e impacta consideravelmente a vida dos sujeitos. 

Assim, a mídia constitui o contexto perfeito para o surgimento e repercussão de um 

acontecimento (FRANÇA, 2012). 

Nessa perspectiva, ao trabalhar com o conceito de acontecimento midiático, vários 

aspectos podem ser considerados como possibilidades metodológicas a partir dele, bem 

como: o poder hermenêutico, a passibilidade, a dupla vida, a espetacularização e a 

individuação, como são apontados por França (2017). Neste trabalho, considera-se, 

sobretudo, o poder hermenêutico do acontecimento em questão, que tem a ver com o fato de 

que o acontecimento provoca sentidos, como já foi mencionado. Ao embaralhar o caminho a 

partir da novidade, o acontecimento chama para ser compreendido – é o poder hermenêutico 

que estimula indagações e faz emergir sentidos. Nessa perspectiva, muito utilizada nas 

análises do GrisLAB , as análises são feitas de forma a interpretar os significados que estão 16

acontecendo ou até a forma com que o acontecimento é enquadrado em diversas óticas. É 

nessa perspectiva a abordagem utilizada para analisar o acontecimento nesta monografia – 

 GrisLab: Laboratório de Análise de Acontecimentos. (https://grislab.com.br/)16
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atentar para os diversos sentidos que o acontecimento “Surubão de Noronha” revela a partir 

dos enquadramentos feitos pela mídia e da participação do público. 

3.3 O enquadramento 

Segundo estudo realizado por Simões e Mendonça (2012), a noção de enquadramento 

surgiu a partir de reflexões realizadas por Bateson (1954) no contexto da psicoterapia. O 

autor apresenta a noção de que o enquadramento oferece ao sujeito orientações para que ele 

possa fazer a leitura da situação, identificando, dentre as possibilidades, quais mensagens 

estão de fato incluídas em determinado episódio. 

Embora a reflexão de Bateson (1954 apud MENDONÇA; SIMÕES, 2012) tenha 

grande importância no campo acadêmico, foi Goffman (1986) quem desenvolveu o trabalho 

de Bateson levando para o campo sociocultural. Por isso, Simões e Mendonça trazem as 

contribuições de Goffman em seus estudos. Segundo os autores, Goffman traz o termo frame 

à discussão como “conjunto de princípios de organização que governam acontecimentos 

sociais e nosso envolvimento subjetivo neles” (GOFFMAN, 1986, p. 10-11 apud 

MENDONÇA; SIMÕES, 2012, p.189), ampliando a área de inserção do conceito para além 

da psicologia. 

Segundo a abordagem de França, Silva e Vaz (2015) sobre enquadramento, para 

Goffman (1986), principal precursor do conceito, os quadros que são montados pelos sujeitos 

durante o enquadramento, chamados pelo autor de quadros primários, são formas de 

interpretação de determinada situação, e então proporcionam aos indivíduos materiais para 

basearem suas ideias e expectativas acerca do episódio. Apesar disso, não significa que o que 

será interpretado é essencialmente particular de cada um, pois o autor acredita que as 

interpretações são orientadas pelos sistemas de crenças e valores do coletivo social no qual o 

indivíduo está inserido, e por isso, as expectativas que são criadas baseadas no quadro 

identificado são norteados por rituais sociais e tradições. Dessa forma, segundo os autores, os 

quadros primários de Goffman servem como fonte a que os indivíduos recorrem para 

identificar as situações e se posicionarem diante delas. 

Segundo Simões e Mendonça (2012), durante o desenvolvimento da noção de quadros 

primários, Goffman também introduziu as noções de key (chave) e footing. A chave diz 

respeito às convenções sociais que transformam um quadro primário em outro e footing diz 
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respeito ao posicionamento que o sujeito assume diante da situação, depois de interpretá-la, e 

que demonstra como a situação foi lida pelo indivíduo. 

Entretanto, apesar da grande evolução dos estudos em relação a noção de 

enquadramento por parte de Goffman, segundo pesquisa apresentada por França, Silva e Vaz 

(2015), o autor ainda deixou algumas lacunas, já que não leva em consideração a variedade 

entre os papéis sociais, as diferentes possibilidades de desempenhar um papel e as relações de 

força que existem dentro dos enquadramentos. 

Os autores Simões e Mendonça (2012) também apresentam em seu artigo três formas 

de operacionalizar o conceito de enquadramento, sendo elas: análise da situação interativa: 

que busca entender de que forma as mensagens constituem uma situação; análise de conteúdo 

discursivo: que busca analisar um conteúdo e de que forma foi enquadrado; e análise de 

efeito estratégico, que se dedica ao estudo de frame effects como forma de manipular a 

interpretação. Levando em consideração o objetivo deste trabalho de compreender as 

diferentes inserções e papéis dos atores no acontecimento analisado, será utilizada a análise 

da situação interativa como embasamento da metodologia. De acordo com os autores, esse 

tipo de operacionalização da noção de enquadramento está ligado às noções de interação, 

papéis sociais, performance e footing, e o que define o enquadramento é a forma que o papel 

adequado a cada situação é desempenhado pelos sujeitos a partir dos sistemas de crenças e 

valores de cada um. 

  Em suma, para contribuir com a análise que feita aqui, do acontecimento que ficou 

conhecido como “Surubão de Noronha”, abordou-se neste capítulo os conceitos de 

acontecimento e enquadramento que serão fundamentais à metodologia aplicada na pesquisa. 

Tal acontecimento aqui estudado, envolvendo celebridades, ganhou maior visibilidade através 

do jornalismo de celebridades apresentado neste capítulo, que constituirá parte do nosso 

corpus. Através dele, serão analisados os enquadramentos encontrados no acontecimento. 

No próximo capítulo, para contribuir com a análise de enquadramento dos dados 

coletados é necessário que sejam identificados quais valores, normas, convenções e 

princípios podem ser levados em consideração durante a interpretação de uma situação. Além 

disso, é necessário também identificar quais papéis sociais as celebridades estudadas aqui 

desempenham, para então, ser possível compreender de onde vêm e quais são as expectativas 

em relação à conduta dessas mulheres. 

 32

Anteprojeto TCC Clarissa Costa - versao final (0608272)         SEI 23072.205676/2021-82 / pg. 40



4 O “SURUBÃO DE NORONHA”, O QUE ACONTECEU E COMO FOI 
ENQUADRADO 

  O chamado “Surubão de Noronha”, acontecimento que inspirou esta pesquisa, teve 

sua repercussão e desdobramentos veiculados pela mídia, principalmente on-line, em 

fevereiro de 2019. Jornais de celebridades de todos os tipos divulgaram informações sobre o 

caso: impressos, televisivos e on-line. Contudo, as plataformas on-line se sobressaíram, 

sobretudo o Instagram, rede social compartilhamento de fotos e vídeos, criada em 2010.  

A plataforma Instagram é a 5ª rede social mais popular  do mundo e conta com um 17

bilhão de usuários ativos por mês. Segundo a SocialBakers , empresa global de marketing 18

em redes sociais, a média de engajamento das 50 maiores marcas do mundo nas redes sociais 

é 20 vezes maior no Instagram do que no Facebook, mesmo que tenha menos usuários. Além 

de constituir uma ferramenta de trabalho para empresas, o Instagram também serve como 

impulsionador para autônomos, artistas e criadores de conteúdo. Entre esses perfis, estão 

também os destinados ao jornalismo de celebridades: de acordo com Léo Dias , os principais 19

perfis desse gênero somam mais de 100 milhões de seguidores. 

Através de uma publicação do jornalista de celebridades Léo Dias em seu perfil no 

Instagram e em sua antiga coluna no Portal IG, foi noticiado que o casal de atores Débora 

Nascimento e José Loreto , pais de uma criança de um ano de idade, Bella, haviam se 20

separado.  

Após o anúncio da separação, foi publicado no jornal Extra  que a motivação foi a 21

descoberta de Débora sobre uma relação extraconjugal de José com uma atriz casada, com 

quem dividia cena na novela em que atuava na época, “O Sétimo Guardião ”. O fato de ter 22

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/10/06/instagram-faz-10-anos-como-uma-das-maiores-17

redes-sociais-do-mundo-e-de-olho-no-tiktok-para-nao-envelhecer.ghtml

https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/03/instagram-supera-facebook-em-numero-de-interacoes-pela-18

primeira-vez.ghtml

https://www.metropoles.com/colunas-blogs/leo-dias/saiba-quem-esta-por-tras-dos-maiores-instagrams-de-19

celebridades-do-brasil

Ator e dublador carioca, de 36 anos, que se destacou como Darkson na novela "Avenida Brasil" da Rede Globo.20

Jornal carioca do Grupo Globo. https://extra.globo.com/famosos/atriz-casada-de-setimo-guardiao-o-pivo-da-21

separacao-de-jose-loreto-debora-nascimento-23458669.html

 Novela das 9 da Rede Globo: https://gshow.globo.com/novelas/o-setimo-guardiao/noticia/o-setimo-guardiao-22

entenda-a-trama-da-proxima-novela-das-9.ghtml
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sido protagonizado por celebridades brasileiras, todas contratadas da Rede Globo, promoveu 

maior visibilidade ao caso e logo começaram as especulações sobre quem seria a atriz.  

O principal nome que surgiu nas discussões que aconteceram na internet foi o de 

Marina Ruy Barbosa. Diante disso, Léo Dias procurou a assessoria de imprensa da Marina, 

que negou qualquer envolvimento no caso. A partir das especulações, a atriz optou por se 

pronunciar através de um comentário no Instagram do jornalista, negando veemente as 

acusações. Mesmo assim, o assunto continuou sendo pauta na internet, onde o público se 

dividiu entre acusadores e defensores da atriz. 

Em seguida, durante o programa de televisão Fofocalizando , Léo Dias afirmou que 23

quem contou à Débora sobre o envolvimento dos atores teria sido Giovanna Ewbank , por 24

ciúme de seu marido Bruno Gagliasso , par romântico de Marina na novela. Antes do 25

escândalo, a relação entre Marina e Giovanna parecia ser boa, já que Giovanna foi 

madrinha  de casamento da Marina com seu atual marido. Porém o laço se mostrou 26

estremecido quando Giovanna deixou de seguir a conta da afilhada no Instagram, logo depois 

de circularem os boatos da traição. 

Depois da repercussão do caso, Thaila Ayala  e Fiorella Mattheis , amigas de 27 28

Débora, também deixaram de seguir Marina Ruy Barbosa no Instagram, o que muitos 

interpretaram como um sinal de que realmente a atriz tinha se envolvido com José Loreto.         

Nesse momento, veio à tona que Bruna Marquezine também não seguia mais Marina. 

Não se sabe quando a atriz deixou de seguir a ex-amiga, há quem diga que foi durante as 

eleições, por divergências políticas, e não devido ao acontecimento. Mas o importante para os 

 Programa vespertino do SBT sobre jornalismo de celebridades, apresentado na época por Léo Dias, Livia 23

Andrade, Leão Lobo, Mamma Bruschetta, Mara Maravilha e Gabriel Cartolano.

 Atriz, modelo, apresentadora e empresária paulistana, de 34 anos, estreou na Rede Globo em Malhação e 24

participou de outras novelas. Apresentou um reality show na Netflix em 2020 e tem um canal no youtube com 4,5 
milhões de inscritos. Casada com o ator Bruno Gagliasso.

 Ator e empresário carioca, de 38 anos, que se destacou em diversas telenovelas da Rede Globo e é casado com a 25

atriz e apresentadora Giovanna Ewbank,.

 O casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram padrinhos de casamento de Marina Ruy Barbosa com 26

Alexandre Negrão em 2017. A filha do casal, Chissomo, entrou como daminha de honra da cerimônia. (https://
vejasp.abril.com.br/blog/pop/giovanna-ewbank-polemica-marina-ruy-barbosa/)

 Atriz e modelo paulista, de 34 anos, que já estrelou produções nacionais e internacionais e é casada com o 27

também ator Renato Góes.

 Atriz, modelo, apresentadora e empresária carioca, de 32 anos, que ficou conhecida por sua participação em 28

Malhação, da Rede Globo e no programa humorístico Vai que Cola, do Multishow.
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desdobramentos do acontecimento foi que, a partir do momento em que o nome de Bruna 

Marquezine apareceu na polêmica, a atriz tomou um lugar de relevância no caso, sofrendo 

represália das redes sociais e até sendo acusada de ser responsável por outra separação  de 29

celebridades, apesar de supostamente não ter envolvimento algum na confusão. Por isso, a 

atriz publicou em seu Twitter o motivo de sua amizade com Marina não ter prosperado:  

É bem chato ter que explicar isso pra pessoas que não conheço e que certamente 
não se importam verdadeiramente e só querem causar e apontar dedos, mas eu e 
Marina não somos amigas por falta de identificação, tentamos e não deu certo e 
TUDO BEM. Vocês não sabem de muita coisa. (Bruna Marquezine via Twitter)  30

As reverberações do acontecimento em questão também envolveram a criação de uma 

conta do Instagram intitulada “José Loreto Safado” (@joseloretosafado ). O criador do 31

perfil se denominou funcionário da TV Globo, através de um story , e compartilhou 32

informações de bastidores da emissora e atores. Sobre o acontecimento, o autor das postagens 

negou o envolvimento de Marina com José Loreto. Entre as histórias divulgadas em relação 

ao caso pelo perfil, uma chamou atenção especial -  segundo ele, existe um “dark room”  na 33

Globo, onde os atores fazem festas privadas. O suposto funcionário a Rede Globo também 

divulgou boatos de uma suposta festa em que estiveram presentes Yanna Lavigne , Bruno 34

Gagliasso, José Loreto e Marina Ruy Barbosa.  

O nome de Yanna Lavigne surgiu no acontecimento surgiu após a criação do 

Instagram @joseloretosafado. A atriz entra na história como possível amante de José Loreto, 

já que se encaixa na descrição noticiada pelo Jornal Extra, tendo em vista que também é uma 

atriz casada do elenco da novela em questão. Yanna e seu marido, Bruno Gissoni,      

Affair entre Bruna Marquezine e Tiago Iorc https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2020/07/bruna-29

marquezine-fala-sobre-affair-com-tiago-iorc-fiquei-com-ele-sim.html

 https://twitter.com/BruMarquezine/status/110585361082553139230

https://www.metropoles.com/colunas-blogs/pipocando/perfil-jose-loreto-safado-sai-do-ar-apos-policia-descobrir-31

criador

 Recurso do Instagram que permite publicar fotos ou vídeos que ficam acessíveis por até 24 horas na conta do 32

autor.

 https://www.instagram.com/p/BuKJCrihFS7/?igshid=v8ke0bmwndij 33

 Atriz e modelo paulista, de 30 anos, ficou conhecida através de seu papel na novela global Salve Jorge e é casada 34

com o também ator Bruno Gissoni.
 35

Anteprojeto TCC Clarissa Costa - versao final (0608272)         SEI 23072.205676/2021-82 / pg. 43



se pronunciaram negando tal envolvimento e se afastando da polêmica. Depois, o nome de 

Yanna não apareceu mais nos posts sobre o assunto. 

O acontecimento aqui abordado, entretanto, apesar de não ter ligação direta com a ilha 

Fernando de Noronha, ficou conhecido por "Surubão de Noronha". O nome surgiu por meio 

dos boatos divulgados através da conta @joseloretosafado, que publicou no Instagram que 

celebridades globais participavam de orgias no arquipélago, destino apreciado por atrizes 

como Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa, e onde o casal Bruno Gagliasso e Giovanna 

Ewbank tem uma pousada.  

Posteriormente, foi descoberto pela polícia, de acordo com o Léo Dias , que uma 35

empresa era responsável pelo perfil do Instagram em questão. Ainda no mesmo mês do 

acontecimento, após a descoberta do responsável pelo conteúdo, o perfil mudou de nome e 

passou a ser um Instagram de informações sobre celebridades (@garotxdoblog), semelhante 

ao perfil de @leodias e @subcelebrities aqui estudados. 

Em março, um mês depois do anúncio da separação entre Débora e Loreto, momento 

em que a polêmica começou, a atriz se pronunciou através de uma postagem no Instagram: 

Nenhuma mulher merece se sentir oprimida. Diante de tantos ataques e injúrias 
oportunistas que venho sofrendo, meu silêncio agora me oprime, mas a verdade há 
de me libertar. 
Vamos falar de verdade? 
A verdade costumar (sic) ter três lados: o da pessoa que conta a sua versão, a versão 
do outro e finalmente o fato propriamente dito. Mas hoje temos o universo paralelo 
da internet e das redes sociais cheios de robôs e comentaristas da vida alheia que 
julgam a partir de um sistema de manipulação de imagem e narrativa. Nesse mundo 
virtual versões construídas crescem exponencialmente e ganham contornos maiores 
do que a vida real e assim é criada uma hipócrita, oportunista e artificial quarta 
verdade. 
Eu, Débora, faço questão de viver e valorizar a vida real, de acordo com meus 
princípios, prezando pelo bom senso e respeitando quem eu sou genuinamente: uma 
mulher de 33 anos, que trabalha muito, mãe de uma menina de 10 meses. 
Eu que sempre optei pela discrição em minha vida pública, sofri uma exposição e 
fui refém de uma situação que não escolhi. Tenho muita consciência do que vi e 
vivenciei, ninguém agiu sozinho, isso foi bem claro para mim. 
Mantive meu silêncio justamente para não expôr mais uma mulher - exercitando 
minha empatia e sororidade, que é verdadeira e não oportuna. 
Devemos sempre pensar na genuína fragilidade alheia. 
Nunca me permiti esmorecer. 
Pautei minhas atitudes com muita cautela, sempre priorizando proteger minha filha.   
Tenho ciência do meu poder feminino- o que considero um ato de resistência dentro 
da estrutura moralista e machista de um país onde 536 mulheres são agredidas por 
hora, onde as estatísticas perdem espaço para fake news. 
Sei que sou dona do meu corpo, valores, escolhas e silêncios. E nenhuma 
manipulação, julgamento injusto, narrativa artificial ou notícia mentirosa vai me 
impedir de ser feliz. 

https://www.metropoles.com/colunas-blogs/pipocando/perfil-jose-loreto-safado-sai-do-ar-apos-policia-descobrir-35

criador
 36

Anteprojeto TCC Clarissa Costa - versao final (0608272)         SEI 23072.205676/2021-82 / pg. 44



Não aceito nada menos que ser feliz, devo isso à mim e minha filha. (Debora 
Nascimento via Instagram)  36

Em seu pronunciamento, a ex-esposa de José Loreto dissertou sobre a situação que 

viveu, evocando valores de força, empoderamento e maternidade. Ao longo do texto, a atriz 

se mostrou oprimida pelos ataques que sofreu, por optar por manter-se em silêncio quanto ao 

acontecido, e incomodada com a repercussão on-line de um assunto íntimo. Diante de 

“julgamentos injustos e manipulação”, Débora aproveitou também para dar sua versão dos 

fatos e justificar sua escolha de se manter em silêncio: para não expor mais uma mulher. 

Em abril, um mês depois da primeira declaração e dois meses depois da polêmica, 

Débora se pronunciou novamente através de uma postagem no Instagram: 

A verdade é nítida como água cristalina. 
Que sociedade é essa que acredita naquilo que convém e não presta real atenção no 
outro? 
Não se iluda, você é forte o suficiente para enfrentar a verdade e entender que a 
mentira perde espaço a cada dia. 
As forças do bem são mais poderosas. Isso é fato. (Débora Nascimento via 
Instagram)  37

Na postagem em questão, Débora fez uma comparação entre a nitidez da água 

cristalina e da verdade, dando a entender que a verdade sobre a traição que sofreu estava 

escancarada, mas a sociedade preferiu acreditar no que convinha, que pode ser interpretado 

como a inocência de Marina. Além disso, a atriz chamou atenção para as forças do bem, 

aparentando acreditar em uma relação de bem e mal presente no acontecimento. Por fim, a 

ex -mode lo u sou a s hash tags #NãoFo iEngano , #NãoCulpeANatureza e 

#NãoMeChameDeBoneca, que serviram como recurso para ratificar sua declaração de forma 

indireta, principalmente quando diz que não foi engano, provavelmente se referindo ao 

envolvimento de Marina com seu marido. A última hashtag, em especial, teve maior 

destaque, pois lembrou uma frase dita por Marina durante uma entrevista  sobre outro 38

assunto, quando utilizou um termo semelhante, dizendo: “Não me chame de Barbie”. Com 

isso, as especulações aumentaram, visto que Débora não só não negou o affair de Marina 

com José, como fez uma declaração um tanto quanto acusadora. Apesar disso, Ruy Barbosa 

permaneceu defendendo sua inocência no caso. 

 https://www.instagram.com/p/Bu18Vy7DeBA/36

 https://www.instagram.com/p/BwF6pg5h3LY/?igshid=vvk7lr2yumyl 37

 https://istoe.com.br/nao-me-chame-de-barbie-diz-marina-ruy-barbosa-apos-tuite-sobre-bolsonaro/38
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Além das atrizes já citadas, Giovanna Ewbank viu as consequências de ter seu nome 

envolvido na polêmica quando, além de ter sofrido ataques por parte do público, começou a 

perder diversos inscritos em seu canal  e seguidores no Instagram. Além de Giovanna, 39

Bruna Marquezine também viu seu número de seguidores cair. Segundo o site Metrópoles , 40

uma semana depois do anúncio da separação de Débora Nascimento e José Loreto, as duas 

perderam juntas 500 mil seguidores. Marina e Débora, pelo contrário, ganharam seguidores. 

Ambas foram seguidas por 800 mil pessoas, num intervalo de uma semana. 

Outro aspecto que pode ser associado ao acontecimento foi o engajamento de Marina 

a pautas sensíveis. A atriz, que se mostrou abalada depois do acontecido, conversou sobre 

crises de ansiedade  e feminismo  na internet, em entrevistas e em suas redes sociais , e 41 42 43

também fora, quando participou de uma mesa de discussão  sobre mulher e empoderamento 44

feminino.  

Por fim, com o passar do tempo, pararam de aparecer novos desdobramentos sobre o 

acontecimento e novos assuntos tomaram lugar. Marina e Giovanna se reconciliaram, Marina 

e Bruna também conversaram  e Bruna esclareceu o motivo do unfollow, já mencionado 45

anteriormente. Débora e José, apesar de terem sido vistos juntos após a polêmica, não 

reataram publicamente e optaram por compartilhar a guarda da filha Bella, que completou um 

ano dois meses após o acontecimento. 

4.1 Os personagens do acontecimento 

 https://www.instagram.com/p/BuMA4E8BBAP/?igshid=7m1g3s1ywbdz39

https://www.metropoles.com/celebridades/apos-confusao-com-loreto-marina-ruy-barbosa-ganha-800-mil-40

seguidores#:~:text=Por%20conta%20da%20situa%C3%A7%C3%A3o%2C%20muitas,mil%20novos%20seguidore
s%20no%20Instagram.

 https://revistaglamour.globo.com/TV-Glamour/noticia/2019/08/dicas-de-marina-ruy-barbosa-para-lidar-com-41

ansiedade-estresse-e-levantar-o-astral.html

 https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/12/05/feminismo-e-poder-escolher-nao-e-uma-onda-diz-42

marina-ruy-barbosa.htm

 https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2019/08/marina-ruy-barbosa-revela-que-ja-teve-crises-de-ansiedade-43

musicas-calmas-me-ajudavam.shtml

 https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/05/marina-ruy-barbosa-participa-de-debate-sobre-44

feminismo-juntas-somo-mais-fortes.html

 https://twitter.com/BruMarquezine/status/110585276202004070645

 38

Anteprojeto TCC Clarissa Costa - versao final (0608272)         SEI 23072.205676/2021-82 / pg. 46



Como observado no tópico anterior, o acontecimento do “Surubão de Noronha” teve 

muitos desdobramentos, e a cada nova notícia divulgada sobre a polêmica, mais artistas 

foram sendo envolvidos. Marina Ruy Barbosa, Débora Nascimento e José Loreto foram os 

primeiros protagonistas do acontecimento. O nome de Giovanna Ewbank ganhou relevância 

quando foi noticiado por Léo Dias que havia sido ela quem contou à Débora sobre a suposta 

traição. Bruna Marquezine, por sua vez, foi envolvida no caso como se tivesse parcela de 

culpa na separação do casal, apenas porque deixou de seguir Marina no Instagram. Sobre 

isso, é importante ressaltar que, mesmo que muitos digam que o unfollow tenha acontecido 

no ano anterior, esse fato conferiu à atriz protagonismo em um caso onde não estava 

diretamente envolvida. As atrizes Thaila Ayala e Fiorella Mattheis, amigas próximas de 

Débora, tiveram o nome relacionado após pararem de seguir Marina no Instagram. Bruno 

Gagliasso foi mencionado a partir de especulações sobre sua esposa, mas também porque 

contracenava com Marina e José Loreto na novela “O Sétimo Guardião" e estava envolvido 

nos boatos do dark room. Yanna Lavigne também contracenava com atores na novela das 9 e 

foi apontada como possível amante de Loreto. Já Bruno Gissoni, marido da atriz, foi 

associado ao “Surubão de Noronha” porque saiu em defesa da esposa publicamente. 

Apesar de muitas celebridades terem sido envolvidas na história, entende-se que 

algumas são essenciais para a análise aqui feita, tendo em vista aspectos específicos sobre 

questões sociais presentes no acontecimento. Dessa forma, optou-se por estudar quais foram 

os diferentes enquadramentos das mulheres envolvidas e o que eles revelam sobre as 

celebridades em questão e sobre a sociedade. Para tanto, foram selecionadas as atrizes Marina 

Ruy Barbosa e Débora Nascimento como participantes chave do enredo, por serem as 

principais envolvidas no primeiro momento do acontecimento. Em seguida, após a análise da 

repercussão do caso on-line, foi possível observar a grande quantidade de ataques que a 

Bruna Marquezine recebeu, mesmo sem ter qualquer participação considerável na história, e 

a rivalidade que foi criada entre ela e Marina Ruy Barbosa, que se tornaram protagonistas do 

caso em um segundo momento. Por isso, a pesquisa destinou-se, também, a estudar o 

enquadramento da atriz no acontecimento estudado. 

Para compreender quem são essas celebridades, traremos a seguir o perfil de cada 

uma das três atrizes analisadas por esta pesquisa, a fim também de associarmos 

posteriormente essas informações com os dados coletados. 
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4.1.1.  Débora Nascimento 

Débora Nascimento é uma atriz e modelo paulista, de 35 anos, divorciada e mãe. De 

família humilde, antes de ficar conhecida como atriz, Débora viajou por vários países como 

modelo, aos 16 anos, e trabalhou durante dois anos no mercado da moda. Aos 18 anos a atriz 

começou a estudar teatro na Oficina de atores da Rede Globo, e aos 22 estreou em sua 

primeira novela na TV Globo, "Paraíso Tropical". Além de telenovelas, a atriz tem em seu 

currículo filmes, peças de teatro e campanhas publicitárias geralmente relacionadas à beleza. 

Débora foi casada duas vezes, sendo a última delas com o ator José Loreto, com quem 

teve uma filha, Bella, e de quem se separou em 2019, antes da filha completar um ano de 

idade. O casal, enquanto casado, fez algumas participações no programa Amor e Sexo  da 46

Rede Globo, onde contavam sobre aspectos de sua intimidade.  

Um dos valores evocados e discutidos constantemente por Débora em entrevistas é a 

maternidade. A atriz fala sobre maternidade real, quando naturaliza o processo da construção 

da relação entre mãe e filha e sobre sua forma de educar, com liberdade e dispensando rótulos 

de contos de fadas. Além disso, a atriz considera seus ideais feministas durante a criação da 

filha, quando busca promover autonomia e liberdade para que Bella possa fazer suas próprias 

escolhas. Ainda como mãe, a atriz enaltece a necessidade de buscar sua individualidade após 

a maternidade. 

Como feminista assumida, a atriz, que se vê independente e capaz de correr atrás de 

seus desejos, também levanta a pauta sobre orientação sexual. Seguindo os valores de 

liberdade que atriz evoca, Débora se assumiu bissexual após sua separação e contou durante 

uma entrevista  que já se relacionou com uma mulher. Ao tratar desse assunto, a atriz se 47

considera bem resolvida sexualmente e levanta a bandeira contra a censura e os ataques a 

projetos voltados à comunidade LGBTQ+. 

4.1.2. Marina Ruy Barbosa  

 Programa de televisão brasileiro, transmitido pela Rede Globo, no qual o tema principal é sexo.46

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/08/28/debora-nascimento-sobre-ser-bissexual-resolvida-47

com-minha-sexualidade.htm
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A atriz Marina Ruy Barbosa, de 25 anos, começou a trabalhar desde muito jovem na 

TV Globo. Aos 7 anos de idade, a atriz participou de sua primeira novela e aos 9 anos teve 

destaque em seu papel na novela “Belíssima”, quando contracenou com a atriz Fernanda 

Montenegro . Durante sua trajetória, Marina protagonizou diversas novelas e minisséries de 48

sucesso, como “Justiça” e “Amorteamo”. Aos 15 anos, Marina interpretou sua primeira 

personagem fora do núcleo das crianças e deu vida à adolescente rebelde Vanessa, em 

“Escrito nas Estrelas”. Desde então, a atriz passou a ter papéis de maior importância como: 

adolescente fútil e soberba em “Morde e Assopra”, herdeira órfã em “Amor à vida”, amante 

de um comendador milionário em “Império”, jovem do interior que vai buscar uma vida 

melhor na capital em “Totalmente Demais”, plebeia que se apaixona pelo príncipe em “Deus 

Salve o Rei” e mocinha sensitiva em “O Sétimo Guardião”. Apesar da diversidade dos 

papéis, Marina nunca interpretou uma vilã nas telenovelas, o que pode revelar aspectos sobre 

os valores que evoca enquanto celebridade. 

Apesar do sobrenome, Marina não tem parentesco com Benedito Ruy Barbosa , e 49

sim com o jurista, diplomata e político Ruy Barbosa. De família abastada, a atriz é filha de 

artistas: a mãe, Gioconda Ruy Barbosa, é artista plástica, e o pai, Paulo Ruy Barbosa, 

fotógrafo. 

Sobre a vida pessoal, Marina sempre levou os assuntos de forma mais discreta. Antes 

da relação com o atual marido, a atriz teve poucos namorados divulgados pela mídia e 

sempre manteve seus namoros fora dos holofotes, exceto com o ator Klebber Toledo, com 

quem Marina começou a namorar quando contracenaram juntos na novela da Globo “Morde 

& Assopra”.  

A atriz protagonizou poucas polêmicas durante sua carreira, sendo uma delas um 

desentendimento  com o autor de novelas Walcyr Carrasco, em 2013. Ao apresentar o papel 50

de Nicole na novela “Amor à vida” para Marina, o autor Walcyr propôs que a atriz raspasse o 

cabelo para a personagem, que passaria por um câncer linfático, e a atriz aceitou. Porém, já 

 Atriz brasileira, de 91 anos, veterana da Rede Globo e a primeira latino-americana e única brasileira indicada ao 48

Oscar de Melhor Atriz.

 Autor de telenovelas, escritor, dramaturgo, jornalista e publicitário brasileiro.49

https://www.purepeople.com.br/noticia/marina-ruy-barbosa-revela-por-que-nao-quis-raspar-cabelo-em-50

novela_a299962/1
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durante a gravação, a intérprete de Nicole decidiu que não ficaria careca pela personagem.  A 

decisão causou um aborrecimento no autor, que resolveu matar a personagem na novela.  

Sete anos depois, Marina se pronunciou  sobre o acontecido e alegou que na época 51

aceitou porque rasparia o cabelo com intuito de fazer uma ação social sobre o câncer 

linfático, entretanto, depois de uma longa conversa com a direção da emissora, ficou 

acordado que a atriz não ficaria careca pois o assunto não estava sendo tratado com 

profundidade.  

Aos 22 anos, Marina casou-se com o empresário Alexandre Negrão, com quem vive 

até então. O casamento, entretanto, não mudou muito o estilo de Marina, que já se mostrava 

caseira e discreta. Apesar de se dizer “adepta” do estilo musical funk, a atriz não costuma 

frequentar festas ou baladas e prefere passar o tempo livre em casa com sua família. Sabendo 

disso, o modo de vida de Marina evoca valores tradicionais de casamento e de uma mulher 

recatada e dedicada à família. 

Marina agora também é empresária de moda e lançou sua loja chamada “Shop 

Ginger” , nome que faz referência aos cabelos ruivos da atriz, sua marca registrada. Ainda 52

nesse ramo, Marina foi convidada para ocupar o cargo de Diretora de Moda do marketplace 

criado pelo grupo “Arezzo&Co”. No mundo da moda, a empresária também é apreciada por 

grandes grifes e já desfilou para a Dolce & Gabbana durante uma temporada de moda de 

Milão, na Itália. A atriz, que se mostrou versátil em sua carreira, também mostrou apreço pelo 

mundo literário quando lançou um livro de poesias. 

Também influente nas redes sociais, Marina conta com 37 milhões de seguidores no 

Instagram, onde compartilha cliques com seus seguidores. Apesar disso, a atriz não costuma 

se posicionar ideológica e politicamente em suas redes sociais e prefere adotar uma postura 

mais neutra. 

Após a polêmica do “Surubão de Noronha”, Marina mencionou diversas vezes o valor 

que dá para o trabalho e como nunca deixaria que nenhum tipo de polêmica o afetasse, 

evocando valores de zelo pelo ofício. Além disso, Marina também passou a evocar valores 

feministas, quando começou a dar lugar ao assunto em suas entrevistas, abordando 

principalmente a sororidade entre as mulheres. 

https://hugogloss.uol.com.br/famosos/baphos/marina-ruy-barbosa-rebate-declaracao-de-walcyr-carrasco-e-51

explica-por-que-nao-raspou-o-cabelo-em-novela-nunca-falei-sobre-isso/

 https://shopginger.com.br/52
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4.1.3. Bruna Marquezine 

 A atriz Bruna Marquezine, solteira, de 25 anos, começou sua carreira profissional 

bem cedo, aos quatro anos de idade, na TV Globo, e desde então participou de várias 

produções da emissora, em sua maioria, novelas. Foi através da televisão que a atriz 

consolidou sua imagem, passando da pequena Salete, personagem de Bruna em “Mulheres 

Apaixonadas”, que conquistou o público, para a jovem Lurdinha, de “Salve Jorge”, que 

exibia um corpo escultural e marcou publicamente o crescimento da atriz. Em seguida, como 

fato marcante, a atriz protagonizou cenas de nudez e sexo na série “Nada será como antes” e 

mostrou a versatilidade da atriz. Além da dramaturgia, Bruna também tem grande visibilidade 

no cenário publicitário e costuma anunciar produtos relacionados a moda, beleza e lifestyle. 

Porém, segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco , do programa A Tarde é Sua, da Rede 53

TV, o interesse do mercado publicitário por Bruna caiu no ano de 2019, devido a má gestão 

de sua carreira. De acordo com o programa, a atriz não está entre os artistas mais procurados 

para publicidade com cachê acima de 400 mil reais. 

Em sua vida pessoal, Bruna Marquezine também protagonizou episódios de grande 

interesse midiático: a atriz viveu um relacionamento de idas e vindas com o jogador de 

futebol Neymar, que começou em 2012, e apesar dos momentos em que estiveram separados, 

durou até 2018. Durante esse tempo, Bruna esteve aparentemente apaixonada pelo namorado, 

foi traída, passou por fases solteira, aproveitando festas e baladas, e até chorou em público 

por causa do amado. Entretanto, apesar do relacionamento já ser passado, a mídia continua 

associando um ao outro.  

Ao longo das idas e vindas do namoro com Neymar, que começou quando Bruna 

tinha 18 anos, a atriz evocava valores de jovialidade, liberdade e, principalmente durante os 

términos, de diversão.  

Atualmente, aos 25 anos, mais madura, a atriz que sempre foi estimada pelo público e 

pelo mercado por sua beleza e jovialidade, passou a tratar de assuntos mais sérios. Em 2018, 

a atriz revelou em suas redes sociais que havia sofrido com depressão e distúrbio de imagem 

depois de interpretar a personagem Catarina, na novela “Deus salve o Rei”, quando foi 

constantemente atacada por sua atuação e magreza. A atriz, mesmo tendo um biotipo dentro 

 https://caras.uol.com.br/tv/bruna-marquezine-esta-na-geladeira-publicitaria-diz-colunista.phtml53
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do padrão, contou que não estava satisfeita com seu corpo e estava infeliz. Através do 

desabafo, Bruna utilizou sua visibilidade para dar lugar à discussão sobre esse tipo de doença 

psíquica e aproveitou para incentivar pessoas que passam por problemas semelhantes a 

buscarem ajuda. Além disso, Bruna trouxe à tona a discussão sobre o padrão de estética que é 

imposto às mulheres pela sociedade. 

Além de atriz, Bruna também mostra apreço por moda e tem muita influência nos 

meios digitais, contando com 40 milhões de seguidores no Instagram. Apesar de ser 

considerada uma it girl , a atriz já deixou claro que seus interesses vão além de moda ou 54

artes cênicas, quando passou a se posicionar politicamente na internet. Em 2018, durante o 

período de eleição, a atriz se posicionou contra a eleição do atual Presidente do Brasil, Jair 

Bolsonaro, e desde então tem criticado o Presidente e a política brasileira em suas redes 

sociais. Além disso, a atriz também se posiciona contra o machismo, se autodenominando 

feminista, e compartilha tanto em suas redes sociais, quanto em entrevistas, seus ideais sobre 

o movimento. 

4.1.4 Os valores evocados pelas celebridades envolvidas no “Surubão de Noronha” 

Antes de apresentar os enquadramentos atribuídos às três celebridades, é importante 

retomar o conceito de quadros primários, que segundo Goffman são a base da interpretação 

de um sujeito, e proporcionam a ele os recursos necessários para que compreendam a 

situação e desenvolvam uma opinião sobre o assunto. Além disso, os quadros primários 

também promovem o cenário para que o indivíduo possa basear suas expectativas acerca do 

contexto. 

Dito isso, diante das informações trazidas acerca dos perfis das três celebridades, será 

abordado o quadro primário do acontecimento, baseado nos principais aspectos de cada uma, 

mas de forma comparativa, a fim de compreender se há compatibilidade entre os valores 

evocados por elas e os enquadramentos recebidos durante o acontecimento. Para isso, 

elaborou-se um quadro com informações importantes e que são levadas em consideração 

quando observada a perspectiva geral da imagem de cada uma delas. 

 Termo utilizado para se referir a mulheres que criam tendências e despertam o interesse das pessoas em relação 54

ao seu modo de vestir, de andar, pensar ou ser. 
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                   Quadro 1 - Aspectos principais dos perfis das celebridades estudadas           

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

De acordo com o quadro acima, as três celebridades têm campos de exposição muito 

parecidos, visto que todas são atrizes. A maior disparidade entre elas se revela nos valores 

evocados, já que, principalmente Marina e Bruna têm perfis muito semelhantes.         

Analisando o público do Instagram, a presença de Marina e Bruna é 

consideravelmente maior que a de Débora, o que pode ser associado com a participação de 

cada uma em conteúdo, engajamento e interação. Ao passo que Marina e Bruna utilizam o 

Instagram como ferramenta de trabalho, Débora utiliza a rede com intuito mais pessoal de 

postar cliques e reflexões.  

Em relação aos valores evocados, Débora demonstra discrição quanto aos seus 

assuntos pessoais, principalmente nas redes sociais, como visto em seu posicionamento frente 

ao “Surubão de Noronha”, quando manteve o silêncio. Entretanto, a atriz não se envergonha 

de sua orientação sexual e faz questão de desmistificar certos assuntos sobre maternidade, 

enquanto mãe e divorciada. 

Figura 1 - Captura da tela do perfil de Débora Nascimento do dia 13/12/2020 

Celebridade Campo de exposição  Público no Instagram Valores evocados

Débora Nascimento televisão, cinema, 
comerciais, internet

4,8M feminismo, 
liberdade sexual, 
maternidade, 
engajamento político

Marina Ruy Barbosa televisão, cinema, 
publicidade, moda, 
negócios, internet

37,5M família, trabalho, 
discrição, 
serenidade, 
empreendedorismo 

Bruna Marquezine televisão, cinema, 
publicidade, moda, 
internet

39,9M jovialidade, 
preocupação com a 
saúde mental, 
feminismo, 
engajamento 
político, apreço por 
moda
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Fonte: Instagram (2020).   55

Já Marina evoca valores mais tradicionais. Apesar de jovem, a atriz já é casada e diz 

preferir uma noite com a família do que uma noite na balada. Em seu posicionamento, 

Marina demonstra grande responsabilidade com seu trabalho e enaltece o valor da união 

feminina.  

Figura 2 - Captura da tela do perfil de Marina Ruy Barbosa do dia 13/12/2020 

 
Fonte: Instagram (2020).   56

Por fim, Bruna evoca valores de jovialidade e modernidade. Solteira, a atriz marca 

presença nos carnavais e gosta de curtir com amigos. Em seu discurso, a atriz dá lugar a 

pautas atuais e sensíveis como saúde mental, feminismo e política. 

Figura 3 - Captura da tela do perfil de Bruna Marquezine do dia 13/12/2020 

 Captura de tela feita em 13 de dez. 2020. https://www.instagram.com/debranascimento55

  Captura de tela feita em 13 dez. 2020. https://www.instagram.com/marinaruybarbosa 56
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Fonte: Instagram (2020).   57

4.2 O corpus: os perfis de jornalismo de celebridade utilizados 

  

Para a coleta do corpus deste trabalho, optou-se por utilizar perfis on-line, que foram 

referências na cobertura do acontecimento. Contudo, utilizou-se também o aporte de 

plataformas e portais on-line, como UOL e Jornal Extra, que colaboraram com informações 

sobre o acontecimento e os personagens nele envolvidos.  

O Instagram foi identificado como a plataforma ideal para a coleta do corpus, já que 

vários perfis do aplicativo que trazem o viés do jornalismo de celebridades fizeram a 

cobertura do acontecimento. Em um primeiro momento, foram eleitos três dos mais famosos 

desse nicho: @subcelebrities , @gossipdodia  e @alfinetei .  58 59 60

Após uma análise sobre o conteúdo das postagens em geral e das postagens sobre o 

acontecimento, elegeu-se o @subcelebrities como o mais relevante dos três, neste caso 

específico, devido ao número de postagens e conteúdo completo. O perfil, que teve origem e 

cresceu através do Instagram, conta com três milhões de seguidores e veicula notícias e 

curiosidades sobre celebridades. Seu crescimento se deve a ascensão das celebridades 

provenientes da internet e com a veiculação de informações exclusivas, que ainda não haviam 

sido noticiadas, nem mesmo pela imprensa mais tradicional e especializada. Hoje em dia, o 

@subcelebrities é fonte de diversas matérias divulgadas na internet por revistas, jornais e 

portais on-line. 

Além do @subcelebrities, outro perfil que, durante todo o período em que a polêmica 

estava no auge, destacou-se por divulgar informações exclusivas foi o do jornalista Léo Dias, 

que destina seus posts a furos de reportagem sobre figuras públicas, que vão de celebridades 

 Captura de tela feita 13 dez. 2020. https://www.instagram.com/brunamarquezine57

 https://www.instagram.com/subcelebrities/58

 https://www.instagram.com/gossipdodia/59

 https://www.instagram.com/alfinetei/60
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a políticos. Devido a esse destaque, sua conta no Instagram (@leodias) foi escolhida como 

corpus para contribuir com a análise sobre o fenômeno tratado nesta pesquisa. Ao comprar os 

dois perfis selecionados percebe-se que as postagens do @subcelebrities são mais completas, 

já que o Léo Dias apenas publica uma chamada para o site/coluna que contém a notícia 

completa. Foi possível observar, também, que o acesso à coluna de Léo se tornou impossível 

porque o jornalista deixou o Portal em que trabalhava, o IG, o que resultou na exclusão da 

sua coluna, e a perda das matérias. Apesar disso, os elementos disponibilizados pelo perfil do 

Instagram de Léo Dias foram considerados importantes, visto que as postagens contêm o 

título da matéria - por vezes polêmico e chamativo - e conta com milhares de comentários. 

Além de assim abrir o leque analisando dois públicos diferentes. 

Além disso, é importante observar a diferença entre a forma que os dois perfis são 

conduzidos. O perfil @leodias tem duas faces: a profissional e a pessoal, visto que o 

jornalista também compartilha fotos e informações sobre sua vida particular; já o 

@subcelebrities é exclusivamente destinado a fins profissionais e o responsável pelo perfil 

não fala em seu nome, nem posta fotos e vídeos pessoais. Isto é, o público do Léo Dias pode 

ter diferentes interesses nas publicações, sendo eles apreço pelo jornalista, curiosidade sobre 

sua vida e/ou pela vida das celebridades, enquanto os seguidores do SubCelebrities 

acompanham o perfil apenas por se interessarem no conteúdo sobre terceiros. 

A coleta de dados foi realizada do dia 26/08/2020 ao dia 13/12/2020 e foram 

coletadas capturas de tela de 49 postagens e cerca de 1500 comentários. Dessa forma, através 

das postagens dos dois perfis especializados em veiculação de notícias sobre celebridades e 

dos comentários adicionados pelo público, sobre o acontecimento estudado, esta pesquisa 

analisará o papel de cada uma das celebridades envolvidas. 

4.2.1. Léo Dias, a celebridade jornalista de celebridade 

Léo Dias, o jornalista de celebridades brasileiro mais famoso da atualidade, começou 

a trabalhar como jornalista em 1993 e continua até hoje. Durante sua trajetória, o jornalista 

passou por diversos canais de comunicação: rádio (RTP, FM O Dia, Jovem Pan, Mix FM), 

jornal (Extra, O Dia, Metrópoles), revista (Contigo, Amiga, Chics e Famosos), portal on-line 

(UOL, IG) e TV (Fofocalizando, TV Fama), e assim foi construindo seu público e chamando 

atenção com seus furos de reportagem e com sua personalidade forte.  
 48

Anteprojeto TCC Clarissa Costa - versao final (0608272)         SEI 23072.205676/2021-82 / pg. 56



Atualmente, o jornalista é colunista no site Metrópoles, onde conseguiu alcançar 

números expressivos de acesso e continua dando furos de reportagem, até sobre políticos. 

Além da coluna, o jornalista também divulga notícias exclusivas sobre celebridades em seu 

perfil oficial do Instagram, que é praticamente um diário de notícias. 

Segundo a entrevista que deu ao site do Jornal Metrópoles, Léo Dias contou que foi 

através da sua participação no “Fofocalizando”, Jornal de celebridades do SBT, e devido aos 

ataques que estava sofrendo devido ao seu comportamento “alterado” no programa, que 

decidiu  expor sua maior vulnerabilidade: o vício em drogas. Depois de contar ao vivo no 61

programa, Léo passou a evocar valores de preocupação com dependência química e de 

fragilidade, tanto mental quanto física.  

No entanto, a maior marca de Léo Dias é a exclusividade de suas notícias, que causa 

temor nas celebridades. O jornalista, responsável pelo anúncio da separação de Débora e 

José, também noticiou com exclusividade a separação de outras celebridades famosas como 

Cauã Reymond e Grazi Massafera e Susana Vieira e o falecido militar Marcelo Silva, e o fato 

de tocar em assuntos sensíveis como esse, faz com que o ex-apresentador tenha diversas 

inimizades no meio das celebridades. 

Um dos pontos altos da carreira de Léo enquanto jornalista de celebridades foi a 

publicação de seu livro “Furacão Anitta", biografia não autorizada da cantora. Durante a 

escrita do livro, a cantora, seus familiares e amigos deram entrevistas ao jornalista, com 

intuito de colaborar, e em troca Léo deixou de abordar  alguns assuntos solicitados pela 62

cantora. A biografia apresentou, em sua maior parte, uma visão positiva da cantora. 

Apesar de não ser considerado um vínculo de amizade, a relação dos dois costumava 

ser boa. De acordo com o jornalista, Anitta colaborava compartilhando informações sobre sua 

carreira e vida pessoal. Entretanto, em 2020, os dois protagonizaram uma briga na internet, 

que começou porque a cantora desmentiu uma notícia do jornalista. Durante a troca de farpas, 

Léo divulgou uma série de informações sobre a cantora, sua vida pessoal e carreira. 

Entretanto, depois de muito se desgastar com a nova inimizade, o escritor decidiu nunca mais 

falar sobre Anitta. 

 https://tvefamosos.uol.com.br/reportagens-especiais/entrevista-leo-dias/#page161

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/verso/fui-usado-afirma-leo-dias-apos-revelacoes-de-anitta-sobre-ser-62

chantageada-pelo-jornalista-1.2249321
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Apesar de ter saído do SBT, o jornalista levou consigo o público que conquistou 

durante sua trajetória e conta com mais de seis milhões de seguidores em seu perfil no 

Instagram. Contudo, apesar do tamanho do seu público on-line, ele não é totalmente 

proveniente da internet, já que o jornalista também tinha visibilidade trabalhando em outros 

meios, e isso diversifica o perfil dos seguidores. 

Apesar de não ser artista e sim jornalista, Léo Dias também pode ser considerado uma 

celebridade, já que traz informações sobre sua vida pessoal em seu perfil público na internet e 

causa interesse no público. Sua dependência química, por exemplo, que foi noticiada ao vivo 

para o Brasil durante o “Fofocalizando”, movimentou telespectadores e internautas, que 

mandaram mensagens demonstrando apoio e preocupação nas redes sociais do jornalista. 

Ademais, as relações do jornalista, principalmente de amizade, também viram notícia. 

Como celebridade, Léo Dias evoca valores de desequilíbrio mental, devido a sua 

postura por vezes alterada, tanto na televisão, quanto em suas redes sociais; dependência 

química; perigo às celebridades, devido às informações exclusivas que tem acesso e causam 

temor nas celebridades; e de compromisso com o trabalho: o jornalista já deu declarações 

sobre sua jornada de trabalho, que é muitas vezes exaustiva. 

Dentre tais informações exclusivas que o jornalista tem acesso, esteve a separação de 

celebridades que deu início à polêmica do “Surubão de Noronha”. Léo Dias fez a cobertura 

completa do acontecimento em seu Instagram, foi fonte de diversos jornais de celebridades e, 

por isso, seu perfil no Instagram foi utilizado como corpus desta pesquisa. 

  

4.3 O "Surubão de Noronha" pelos jornais de celebridade @leodias e @subcelebrities 

Depois da escolha sobre o que, quem e onde a pesquisa seria feita, procurou-se 

descobrir como. Para fazer a coleta no Instagram foram investigados informações e 

conhecimento sobre alguns softwares que seriam úteis, mas, frustrado o encontro de uma 

programação que seria adequada para coletar os dados necessários para o trabalho, optou-se 

por uma raspagem manual. Dessa forma, as postagens foram selecionadas, postagens que se 

referiam ao acontecimento e a partir delas, foi realizada a coleta dos dados. Para padronizar a 

coleta, por meio de capturas de tela salvando as cinco primeiras páginas de comentários de 

todas as postagens, tanto do @leodias, quanto do @subcelebrities. No total, a coleta consistiu 

em 12 postagens no perfil do Léo Dias e 37 no perfil SubCelebrities. 
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O período analisado desse corpus começa em 16/02/2019, o dia que foi noticiado pelo 

Léo Dias que o ator José Loreto havia saído de casa, devido a uma traição descoberta pela 

esposa, até 16/05/2019, momento em que parece que maior parte das questões foram 

resolvidas. 

A partir dos dados coletados, foi possível perceber como a mídia agiu abordando o 

caso e a recepção do público frente ao acontecimento. No tópico seguinte, será abordado 

como se deu a participação de José Loreto, a presença do machismo nos enquadramentos 

encontrados e a influência das expectativas criadas pelo público. 

4.3.1 Os enquadramentos dados ao caso 

O conceito de enquadramento foi operacionalizado de forma a compreender como o 

quadro da situação posicionou as mulheres. Dito isso, esta pesquisa procurou analisar quais 

papéis foram atribuídos e esperados das três celebridades escolhidas e quais posicionamentos 

lhes foram atribuídos pelos perfis @subcelebrities e @leodias e seu público. Contudo, ao 

abordar o caso considerando o papel atribuído às mulheres no acontecimento, um elemento 

importante foi observado: a forma com que José Loreto foi enquadrado pelos jornais de 

celebridade estudados. Dessa forma, de forma a evidenciar as diferenças e analisar a partir da 

perspectiva de gênero, trata-se aqui, além das análises envolvendo Débora Nascimento, 

Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine, também a forma com que o ator José Loreto foi 

enquadrado no caso em questão. 

O acontecimento do “Surubão de Noronha” teve diversos desdobramentos, mas 

nenhum que envolvesse suposições ou ataques a José Loreto. Muito se especulou sobre com 

quem José teria traído Débora e nomes de diversas mulheres foram envolvidos como supostas 

amantes do ator e “pivôs” da separação, enquanto José manteve seu silêncio: não defendeu a 

inocência de Marina e nem a ex-esposa dos ataques que estava sofrendo em uma situação que 

ele a colocou. 

O primeiro e único posicionamento do ator diante de toda repercussão foi um texto 

postado em sua conta no Instagram no dia 20/02/2019: 
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“Errei sim, manchei o teu nome.” 
Débora, você tem todas as razões para estar magoada comigo. Te dei motivos, 
indícios, diria que até provas, que eu mesmo, se estivesse no seu lugar, diria que são 
inquestionáveis. Mas a vida real às vezes surpreende até as “vidas de novela”. A 
realidade é cruel, tem conseqüências e verdades que não agradam à audiência. Na 
realidade do meu momento, preciso te dizer que não fui legal com você, cruzei 
fronteiras emocionais que hoje me arrependo profundamente. Não quero dar nomes, 
não posso fazê-lo. E também acredito que o reconhecimento de nossas falhas é um 
processo individual e intransferível. Sem contar que, apesar das evidências, eu te 
juro que nada aconteceu. Sei que é difícil de acreditar, mas nem sempre a verdade é 
translúcida. Peço perdão a você e à nossa filha, antes de quaisquer outras pessoas, 
pois vocês foram as verdadeiras vítimas da minha hesitação. Peço desculpas a todas 
as pessoas que, de alguma maneira, foram envolvidas neste espetáculo público que 
eu causei. Peço desculpas ao público que sempre me prestigiou por desapontá-lo. 
Peço desculpas a todas as mulheres que se sentiram ofendidas por essa situação. 
Peço a todos que, neste momento, me dêem a oportunidade de reencontrar o 
silêncio necessário para que a gente possa voltar a se ouvir. Peço ao universo que 
me ajude a te reconquistar, meu amor.(José Loreto via Instagram).  63

Na postagem, José afirmou que, apesar das “evidências”, o fato não foi consumado, 

mas assume que sua “hesitação” causou danos emocionais dos quais se arrepende. Ao longo 

do texto, o ator pede desculpa à Débora e aos demais envolvidos na situação causada por ele. 

Porém, em momento algum cita o nome de Marina ou se posiciona sobre a inocência da atriz 

na história, assim como fez Débora em seu pronunciamento. 

No jornal de celebridades mais tradicional da televisão, “A tarde é sua”, da RedeTV!, 

a jornalista apresentadora Sônia Abrão alegou  que José seria afastado da novela na qual 64

contracenava com Marina e que seu personagem iria morrer. Contudo, logo o autor da novela 

“O Sétimo Guardião” se pronunciou negando a notícia. 

José Loreto não foi afastado da novela e não sofreu prejuízos em sua imagem ou 

carreira, já que permaneceu trabalhando e adquiriu 500 mil novos seguidores em sua conta do 

Instagram. Os prejuízos maiores ficaram para as mulheres envolvidas, que tiveram seus 

nomes e reputações manchadas. 

Para analisar os diferentes enquadramentos atribuídos às atrizes, é fundamental 

ressaltar que eles foram acionados a partir dos quadros criados pelos sujeitos diante do 

acontecimento, os chamados quadros primários. A atriz Marina Ruy Barbosa foi enquadrada 

em ambos os perfis como a “pivô” da separação do casal Débora Nascimento e José Loreto, 

mesmo sem qualquer confirmação de relacionamento entre Marina e o ator. É necessário 

ressaltar também que o próprio termo “pivô”, muito utilizado pelos perfis ao tratar da atriz, é 

considerado de cunho machista e transfere a responsabilidade exclusivamente para a mulher. 

 https://www.instagram.com/p/BuIIgGqlLii/?igshid=1eothikj16cqb63

https://www.otvfoco.com.br/sonia-abrao-diz-que-jose-loreto-seria-afastado-e-grande-diretor-da-globo-impediu/64
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Ademais, o uso de termos de caráter machista não foram a única atitude desrespeitosa perante 

às mulheres - a própria construção das narrativas sobre o caso coloca a atriz como culpada 

pela suposta relação extraconjugal, enquanto o ator envolvido ficou em segundo plano. 

Débora Nascimento, por sua vez, foi enquadrada como a esposa traída, que ora 

expulsava o marido de casa e ora conversava sobre uma possível reconciliação, 

demonstrando uma espécie de confusão sobre a tomada de decisão. Além disso, durante os 

desdobramentos, apesar de ser a maior vítima do acontecimento, a atriz passou a ser atacada 

por não se posicionar de forma a defender a outra atriz das acusações que sofria, como era 

esperado pelo público. 

De acordo com as postagens e comentários aqui analisados, à Bruna Marquezine foi 

atribuído o papel de amiga de Marina. Assim como se posicionou Luma Costa, amiga de 

Marina, em defesa da atriz, o público esperava que Bruna fizesse, vide o laço de amizade que 

as atrizes demonstraram ter num passado não muito distante, quando interpretaram uma 

novela juntas, em 2018. Porém, Bruna não só não defendeu Marina publicamente, como 

supostamente  deixou de seguir a atriz, causando frustração no público, que prontamente 65

atacou Bruna, a acusando de inveja e falsidade.  

Tal comportamento pode ser considerado comum quando recorda-se do que Goffman 

(1986) diz quando trata de enquadramento: segundo o autor, são criadas expectativas 

baseadas no quadro identificado, que são norteadas por rituais sociais e tradições. Isto é, as 

pessoas que atacaram os indivíduos por suas participações no acontecimento, tiveram suas 

expectativas frustradas quando as celebridades não corresponderam ao que tinha sido 

interpretado das situações. 

4.3.2 O poder hermenêutico do acontecimento 

  

Segundo observado a partir da reflexão de Quéré (2005), o caráter hermenêutico de 

um acontecimento é percebido quando uma situação aciona novos e diferentes quadros de 

sentido, dando novos rumos à história e expandindo suas possibilidades. Por isso, neste 

tópico atenta-se para os sentidos suscitados pelo “Surubão de Noronha” e a relação entre os 

rumos que o acontecimento tomou e os principais valores da nossa sociedade, a partir das 

 Não se sabe realmente quando a atriz deixou de seguir Marina, há quem diga que foi durante as eleições devido a 65

conflito de ideias, e quem diga que foi após a polêmica do envolvimento de Marina com José Loreto.
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informações trazidas anteriormente por esta pesquisa e da análise dos dados coletados nos 

perfis @leodias e @subcelebrities. 

Para ilustrar a participação midiática e popular no acontecimento, foram selecionados 

três momentos importantes do acontecimento: o anúncio da separação, o momento em 

Marina foi apontada como pivô e quando Bruna foi mencionada por deixar de seguir a conta 

de Marina no Instagram.  

O anúncio da separação foi feito com exclusividade por Léo Dias e replicado por 

diversos sites e páginas, inclusive a @subcelebrities. De acordo com a notícia, Débora havia 

descoberto uma traição e colocado José para fora de casa. Os perfis divulgaram as notícias da 

seguinte maneira: 

Figura 4 - Postagem do perfil @leodias do dia 16/02/2019

 

Fonte: Instagram (2020)  66

 Captura de tela feita em 22 jun. 2020. https://www.instagram.com/p/Bt83F0ghzQq/?igshid=1e543eansty4t66
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Figura 5 - Postagem do perfil @subcelebrities do dia 16/02/2019

 

Fonte: Instagram (2020)  67

Em seguida, começou a interação do público, que se mostrou surpreso e decepcionado 

com a conduta do ator. Em alguns comentários, mulheres demonstraram se identificar com a 

situação. 

Figura 6 - Comentários da postagem do perfil @leodias do dia 16/02/2019 

 

  Captura de tela feita em 22 jun. 2020. https://www.instagram.com/p/Bt86pdOBt4l/?igshid=e83ig3fmlkf967
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Fonte: Instagram (2020). 

Figura 7 - Comentários da postagem do perfil @subcelebrities do dia 16/02/2019

 

Fonte: Instagram (2020). 

Logo depois, foi noticiado pelo Jornal Extra que a amante de José seria uma mulher 

casada que contracenava com o ator na novela “O Sétimo Guardião”. Com a notícia, os 

portais começaram a divulgar a informação, mesmo sendo apenas um rumor. O perfil 

@subcelebrities publicou sobre a especulação, mas sem apontar o nome de Marina, que 

surgiu posteriormente “na internet” , possivelmente devido a sua aproximação com o ator 68

durante a novela. Leo Dias se manteve em silêncio e um tempo depois, noticiou a existência 

do boato, trazendo também o pronunciamento de Marina, que negou veemente o acontecido. 

Figura 8 - Postagem do perfil @subcelebrities do dia 16/02/2019 

 https://gente.ig.com.br/fofocas-famosos/2019-02-17/marina-ruy-barbosa-jose-loreto.html68
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Fonte: Instagram (2020).   69

Figura 9 - Postagem do perfil @leodias do dia 16/02/2019

 

Fonte: Instagram (2020).  70

Parte do público se mostrou incrédulo com o envolvimento de Marina e se posicionou 

em defesa da atriz. Outra parte demonstrou acreditar que a atriz teria traído seu marido e 

envolvido com José. 

 Captura de tela em 22 jun. 2020. https://www.instagram.com/p/Bt9dwiWBgtZ/?igshid=k5zjjgslhfjg69

 Captura de tela em 22 jun. 2020. https://www.instagram.com/p/Bt9Q_wehpNM/?igshid=1i139be9ax21z70
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Figura 10 - Comentários da postagem do perfil @leodias do dia 16/02/2019

 

Fonte: Instagram (2020). 

Figura 11- Comentários da postagem do perfil @subcelebrities do dia 16/02/2019

 

Fonte: Instagram (2020). 
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No terceiro momento, a conta @subcelebrities divulgou que Bruna havia deixado de 

seguir Marina no Instagram. 

Figura 12 - Postagem do perfil @subcelebrities do dia 19/02/2019 

 

Fonte: Instagram (2020).   71

Algumas pessoas questionaram o motivo da atitude de Bruna e também chamaram 

atenção para a data em que Bruna deu unfollow em Marina: segundo alguns comentários, 

Bruna já havia deixado de seguir Marina antes da polêmica. 

 Captura de tela em 22 jun. 2020. https://www.instagram.com/p/BuEVoM0BhTi/?igshid=qwm76pzco7g971
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Figura 13 - Comentários da postagem do perfil @subcelebrities dia 19/02/2019 

 

Fonte: Instagram (2020). 

A partir da reverberação do acontecimento, é possível atentar-se para algumas 

reflexões abordadas neste trabalho. Retoma-se o conceito de celebridade aqui assumido, que 

a coloca como “alguém que se torna conhecido por muitas pessoas, reconhecido por aquilo 

que é ou faz, cultuado enquanto uma certa excepcionalidade digna de admiração e 

reverência.” (FRANÇA, 2014, p. 18). Nessa perspectiva, pode-se afirmar que quanto maior o 

número de pessoas que acompanham as celebridades, maior visibilidade elas têm. Diante 

dessa reflexão, torna-se importante questionar quem são essas pessoas e o que isso diz da 

sociedade em que estamos inseridos. 

De acordo com o que foi investigado neste trabalho, os motivos pelos quais as pessoas 

se interessam pelas celebridades são projeção e identificação (MORIN, 1977). Isto é, o 

público que acompanha os conteúdos relacionados aos famosos, ao mesmo tempo em que 

tem projeções de viver uma vida como a deles, de luxo e glamour, também pode se identificar 

com discursos, posicionamentos e experiências. Além disso, eles também podem ser atraídos 
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pelas novas possibilidades e caminhos que são apresentados por esses sujeitos célebres 

(FRANÇA, 2014). 

Nessa perspectiva, há, também, o viés comercial existente por trás da vida privada das 

celebridades, onde, de acordo com Turner (2009), observa-se o interesse do público pela 

intimidade das celebridades. A partir dos dados analisados, foi possível constatar que a vida 

privada das celebridades pode servir de entretenimento ao público e pode trazer também 

benefícios financeiros à celebridade. Por exemplo, Marina Ruy Barbosa ganhou três 

milhões  de curtidas em vinte e quatro horas e mais um de um milhão  de seguidores após a 72 73

polêmica. Seguidores esses que, conferem maior engajamento à atriz, e consequentemente, 

possibilidade de maior rendimento financeiro em seu trabalho. 

A grande repercussão do acontecimento e a participação do público através de 

curtidas, comentários e follow e unfollow mostrou como por vezes a vida privada de um 

artista pode ser mais interessante do que a vida pública. Com isso, observa-se que polêmicas 

podem aumentar a visibilidade midiática de um artista, dando maior destaque à sua imagem e 

sustentando assim a manutenção de sua fama. Dessa forma, retomando a reflexão sobre o 

papel das biografias na relação das celebridades dos anos 1940 com o público, cabe ressaltar 

a semelhança que existe entre a narrativa biográfica e as narrativas construídas em redes 

sociais, principalmente o Instagram.  De forma semelhante às biografias, a plataforma serve 

de recurso para proporcionar ao público informações sobre as celebridades, que podem ser 

divulgadas por elas mesmas ou por terceiros.  

Nessa mesma relação com as biografias, há a audiência que tem os perfis destinados à 

veiculação de informações sobre as celebridades. Os principais perfis brasileiros de 

jornalismo de celebridade no Instagram somam mais de 100 milhões  de seguidores na 74

plataforma. Isto é, apesar das críticas que esse tipo de conteúdo sofre por não ser considerado 

um trabalho jornalístico sério (DEJAVITE, 2002), ele prospera também porque existe esse 

tipo de demanda por parte da sociedade. 

Outro aspecto importante que o acontecimento dá a ver diz respeito às questões de 

gênero no âmbito midiático, inclusive na perspectiva interseccional. Ao analisar quem são as 

 https://www.purepeople.com.br/midia/marina-ruy-barbosa-retomou-ao-instagram_m296261672

 https://www.purepeople.com.br/midia/marina-ruy-barbosa-ganhou-mais-de-um-mil_m296261073

https://www.metropoles.com/colunas-blogs/leo-dias/saiba-quem-esta-por-tras-dos-maiores-instagrams-de-74

celebridades-do-brasil
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celebridades envolvidas no acontecimento de forma mais complexa, considerando também 

questões raciais entre elas, nota-se que entre as três celebridades femininas analisadas, bem 

como todos os outros envolvidos na polêmica, apenas Débora Nascimento se auto afirma 

negra.  

Considerando essa informação, optou-se por dividir o acontecimento em três 

momentos: o primeiro gira em torno do anúncio da separação, quando Débora assume o 

protagonismo como a esposa traída. O segundo começa quando o nome de Marina é 

envolvido na história e passa a protagonizá-la. Já o terceiro acontece quando o nome de 

Bruna é envolvido. 

Ao observar a divisão desses três momentos e os diferentes papéis das três 

celebridades femininas no acontecimento, levando em conta a diferença racial entre elas, 

pode-se perceber como Débora, em seu lugar de mulher negra, não pôde protagonizar até o 

fim nem sua própria história ou a traição que sofreu. A história ganhou outros contornos, foi 

enquadrada de forma que deu o protagonismo a outras personagens, que aparentemente não 

têm absolutamente nada a ver com a situação. A partir dessa reflexão, é nítida a 

“invisibilização” que mulheres negras sofrem perante outras mulheres na sociedade, também 

no contexto midiático. Isso fica evidente principalmente em locais de protagonismo, quando 

até em casos extremos como o acontecimento estudado, ocorre uma mudança de foco para 

colocar personagens brancos em destaque, em detrimento de sujeitos negros. 

Na perspectiva de observar o que o acontecimento revela sobre a sociedade, atentando 

para os valores evocados por cada uma das celebridades envolvidas, nota-se que Débora e 

Bruna evocam valores mais liberais e Marina valores mais tradicionais, como os que são 

estimados pela sociedade brasileira. Tais características de cada uma delas foram levadas em 

consideração pelo público durante a produção dos quadros de sentidos e interpretação do 

episódio. Isto é, as opiniões populares foram orientadas com base no quadro primário e nas 

crenças pessoais e valores do coletivo social onde os espectadores do acontecimento estão 

inseridos.  

O público que consome esse tipo de conteúdo, apesar de diverso, está inserido em 

uma mesma sociedade, que apresenta um forte cunho conservador, fortalecido com a 

ascensão da extrema direita no Brasil. Tal ascensão é observada por vários elementos sociais, 

inclusive a eleição do atual Presidente do Brasil, um político de extrema direita que evoca 

valores de conservadorismo, violência, machismo e homofobia. 
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Junto com as ideias conservadoras, que contribuem para a manutenção de instituições 

sociais tradicionais, destacam-se dois principais: o racismo, presente na estrutura brasileira, e 

o machismo, fruto da marca do patriarcado no País, como foram discutidos nos capítulos 

anteriores. Além desses dois elementos, soma-se à discussão o forte apelo religioso presente 

no Brasil, onde a maioria religiosa é adepta do cristianismo, religião que segue as diretrizes 

da Bíblia, e um elemento importante na manutenção desses preceitos conservadores.  

Visto isso, ao analisar os valores da sociedade brasileira marcada por 

conservadorismo e religiosidade, é possível observar um apreço por instituições como o 

casamento, a família, o trabalho e a fé. Além disso, a autoridade do homem e a 

heteronormatividade também são aspectos enraizados na nossa sociedade, como visto no 

acontecimento estudado. 

Sabendo disso e a partir dos comentários feitos nas postagens do corpus deste 

trabalho, é possível compreender a “invisibilização” que Débora sofreu diante da repercussão 

do fim de seu próprio casamento e porque grande parte do público foi contra os boatos de que 

Marina Ruy Barbosa havia tido relações extraconjugais com José Loreto, já que a atriz evoca 

valores tão tradicionais como apreço pelo casamento, família, beleza e comprometimento 

com o trabalho.  

Figuras 14 - Comentários em postagens do perfil @subcelebrities sobre o acontecimento 
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Fonte: Instagram (2020). 

Figuras 15 - Comentários em postagens do perfil @leodias sobre o acontecimento 

 

 
Fonte: Instagram (2020). 

Entretanto, apesar de ter sido defendida nas discussões da internet, Marina foi 

apontada por diversos portais, inclusive pelos perfis do Instagram que foram analisados, e 

pelo público, como pivô da separação do casal Débora e José, enquanto José ficou como 

coadjuvante na história. O que revela também os valores machistas da sociedade ao apontar 

uma mulher como “destruidora de lares” enquanto o homem, responsável pelo seu próprio 

casamento, fica esquecido em meio a tantos ataques à mulher. Inclusive, durante os 

desdobramentos da polêmica, o foco se virou para diversas mulheres que foram apontadas 

como “pivôs”, além de Marina, enquanto o comportamento de José não entrou em pauta.  
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Levando em consideração a problemática do gênero no nosso país, percebe-se como a 

imagem de uma mulher pode ser prejudicada por esse tipo de boato, enquanto homens 

passam ilesos. De acordo com os estudos de Foucault, discutidos por Machado (2006) e 

apresentados no primeiro capítulo deste trabalho, a mídia trabalha na construção de sentidos e 

valores na nossa sociedade, criando certos tipos de representação, por vezes machistas. Por 

exemplo, as mulheres sofrem uma pressão social para que desempenhem seus papéis da 

melhor forma possível e quando uma mulher se desvia do caminho “ideal”, é repreendida 

pela sociedade de diversas formas. Os homens, por outro lado, não sofrem desse tipo de 

pressão, e o grau de aceitação da sociedade quando cometem erros é muito maior. Por isso, 

quando a mulher não desempenha seu papel como esperado, o peso perante a sociedade é 

muito maior. 

Por exemplo, o fato da atriz Bruna Marquezine não desempenhar o papel de “amiga”, 

como era esperado, teve muito mais importância para o público, do que a infidelidade de José 

Loreto. Pode-se comprovar isso analisando os números : enquanto Bruna perdeu 190 mil 75

seguidores, José Loreto, o infiel, ganhou 500 mil seguidores. Isto é, se for levado em 

consideração follow e unfollow como parâmetro, é possível concluir que o público entendeu o 

unfollow de Bruna como algo pior do que a traição de José.  

Ainda analisando o impacto do acontecimento, foi possível perceber a influência que 

a internet e os recursos on-line tiveram. Devido à repercussão, o caso também ganhou 

destaque na mídia tradicional: a maior emissora do país, Rede Globo, aproveitou o efeito do 

“Surubão de Noronha” para brincar com a situação no quadro “Isso a Globo Não Mostra”, do 

tradicional programa da emissora Fantástico . 76

 Por fim, tendo em vista os comentários coletados, foi possível perceber também a 

questão da identificação e projeção citada por Morin (1977), devido à presença de diversos 

comentários de internautas que se identificaram com a situação envolvendo adultério e 

amizade. Identificar-se com as fragilidades de uma celebridade, estreita a relação do comum 

com o artista e pode ter consequências positivas, como o ganho de seguidores que Marina e 

Débora tiveram.  

https://www.purepeople.com.br/noticia/marina-ruy-barbosa-ganha-seguidores-e-bruna-marquezine-perde-apos-75

polemica-com-jose-loreto_a259178/1

https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/fantastico-pega-carona-no-meme-e-cita-duas-vezes-o-surubao-de-76

noronha-25195
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A construção da análise sobre o acontecimento “Surubão de Noronha” levou à 

reflexão sobre celebridades oriundas da televisão a partir das redes sociais, especificamente o 

Instagram. Mas também perceber questões sensíveis presentes na sociedade como 

desigualdade de gênero, machismo e racismo. A partir dessa reflexão, pode-se pensar sobre o 

papel e influência da mídia sobre o público e o que o caso pode revelar sobre a sociedade. 

Com intuito de colocar em pauta a questão de gênero no âmbito midiático, este 

trabalho trouxe para a discussão o papel da mídia na manutenção de aspectos conservadores e 

preconceituosos da sociedade, além de contribuir para o crescimento dos estudos sobre o 

jornalismo de celebridades e da influência das mídias sociais como tecnologia de poder 

(FOUCALT, 1980) e entretenimento.  

O objetivo central do presente trabalho consistiu em analisar quais foram os diferentes 

enquadramentos envolvendo as atrizes de novela brasileiras Marina Ruy Barbosa, Débora 

Nascimento e Bruna Marquezine durante o acontecimento chamado “Surubão de Noronha” e 

o que eles revelam sobre as celebridades em questão e sobre a sociedade. Posto isso, dividiu-

se em três objetivos específicos: 1) analisar a posição que as celebridades femininas ocupam 

na sociedade brasileira, observando questões como desigualdade de gênero e exposição da 

vida privada; 2) observar o papel da mídia brasileira na repercussão do acontecimento e 

sentidos suscitados; e 3) refletir sobre como as celebridades Débora Nascimento, Marina Ruy 

Barbosa e Bruna Marquezine, envolvidas no acontecimento “Surubão de Noronha”, foram 

enquadradas pelos jornais de celebridade @leodias e @subcelebrities e seus públicos, bem 

como o poder hermenêutico de tal acontecimento. 

Para alcançar tais objetivos, o trabalho foi dividido em capítulos de mapeamento 

teórico, metodologia e análise, sendo eles: “A construção do conceito de celebridades como 

objeto comunicacional”, “A atuação do jornalismo perante os acontecimentos e 

enquadramento envolvendo celebridades” e “O Surubão de Noronha”, o que aconteceu e 

como foi enquadrado”, respectivamente.  

No primeiro capítulo, investigou-se o conceito de celebridades enquanto objeto 

comunicacional, observando fatores que tornam um sujeito celebridade e a relação de mão 

dupla entre as celebridades, que precisam da mídia para manter a fama e a visibilidade, e a 
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mídia, que se beneficia financeiramente mantendo em pauta esses sujeitos, através do retorno 

e interesse do público. 

Contudo, para alcançar de forma mais específica os sujeitos envolvidos no 

acontecimento, houve a necessidade de tratar sobre as questões de gênero, que envolvem as 

mulheres no contexto midiático, diante da desigualdade de gênero. Com isso, foi possível 

perceber as diferentes expectativas que existem sobre os homens e as mulheres, que resultam 

em uma maior cobrança sobre a conduta e comportamento feminino. Examinou-se também 

esse aspecto a partir de uma perspectiva interseccional, que permitiu perceber a 

“invisibilização” que mulheres negras sofrem também na luta feminista e em ambientes mais 

concorridos e glamurosos como a televisão e o topo da visibilidade midiática. 

No segundo capítulo, ao investigar sobre o papel desempenhado pela mídia, foi 

possível observar que a influência midiática vai além do que se vê: além das questões trazidas 

em telenovelas, que podem apresentar novos sentidos ao público, exemplos de vidas perfeitas 

e pessoas “modelos de vida”, como pontuou Morin (1977) e relações interpessoais ficcionais, 

nota-se a função de “tecnologia de poder” (FOUCAULT, 1980) que a mídia desempenha. 

Portanto, que os meios de comunicação agem também fazendo a manutenção de valores 

conservadores, como o patriarcado, e impondo certos tipos de condutas. 

Ao analisar a função do jornalismo de celebridades, percebe-se a evolução jornalística 

no meio tecnológico e a participação da internet como aliada da mídia. Depois, examinando 

os conceitos de enquadramento e acontecimento enquanto parte do processo metodológico 

deste trabalho, identificou-se os recursos e ferramentas comunicacionais necessários à 

pesquisa, que foram aplicados no capítulo seguinte. 

No terceiro capítulo, para alcançar o último objetivo específico, foi necessário 

operacionalizar os conceitos metodológicos de forma a entender quais sentidos e 

enquadramentos surgiram a partir da repercussão midiática e das reverberações do 

acontecimento. Desse modo, a partir da análise dos papéis atribuídos às atrizes pelos 

enquadramentos dados pelos jornais de celebridades aqui estudados e pela opinião popular, 

identificou-se o papel de “pivô”, dado a Marina Ruy Barbosa, reforçando o machismo 

presente na sociedade, e o papel de amiga, atribuído a Bruna Marquezine, que, de acordo com 

o desempenho, foi interpretada como “amiga falsa”. Ademais, ao analisar as atribuições 

dadas a Débora Nascimento, nota-se que, além de desempenhar o papel de esposa traída, à 

atriz foi atribuída a função de esclarecer ao público a verdade sobre o envolvimento de 
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Marina, já que dos envolvidos, apenas a acusada negou. Porém, devido ao seu 

posicionamento de se manter em silêncio, a atriz foi atacada por não desempenhar o papel da 

forma esperada. 

Fazendo a relação dos enquadramentos encontrados com os perfis das atrizes, foram 

identificados indícios que justificaram o fato de Marina ter sido defendida por parte do 

público, que acreditou na inocência da atriz e se solidarizou com a injustiça que supostamente 

havia sofrido. A atriz, que nunca se envolveu em uma grande polêmica, sempre teve uma 

personalidade mais comedida e recatada, família bem estruturada, casamento sólido e 

momentos de lazer mais íntimos e tranquilos. Tais características são valorizadas e admiradas 

pela sociedade e formam a imagem de alguém que supostamente não seria capaz de trair seu 

marido ou se envolver com um homem casado. 

         Quanto à Débora Nascimento e Bruna Marquezine, observou-se valores mais liberais, 

contrários ao conservadorismo presente na nossa sociedade. Débora, apesar de sua discrição 

quanto a sua vida pessoal, expunha suas intimidades com seu marido no programa “Amor e 

Sexo”, além de defender a liberdade sexual. Bruna, por sua vez, não viu seu namoro mais 

conhecido se tornar um matrimônio e continua vivendo livremente sua vida, indo à festas e se 

divertindo com amigos. Além disso, se posiciona politicamente contra o atual governo, 

marcadamente conservador. 

Diante disso, questionou-se se havia alguma relação entre o acontecimento estudado e 

as narrativas de telenovelas, com base na construção de mocinhas e vilãs. Como resultado, 

assim como aponta Sadek (2008), foi possível perceber que é comum que essas personagens 

na dramaturgia sejam totalmente boas ou totalmente más, porém essa consideração não 

sobrevive quando é observada a partir da ótica do mundo real, devido à multiplicidade do ser 

humano. Sabendo disso, entende-se que é impossível atribuir a qualquer personalidade 

envolvida no acontecimento em questão os papeis de mocinhas e vilãs. Entretanto, apesar da 

conclusão aqui posta, entende-se que ainda assim é possível que as celebridades sejam 

enquadradas de forma maniqueísta, a partir dos quadros primários e dos valores evocados, 

tanto pela mídia, quanto pelo público. 

Diante disso, observou-se que, apesar de não poder dizer que sujeitos são dicotômicos 

da forma que são interpretados nas telenovelas, se o título de mocinha fosse transportado para 

os padrões da vida real, Marina Ruy Barbosa, seguindo o modelo presente nas produções que 
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já participou e a partir dos dados coletados, poderia ser enquadrada como tal, já que sofreu 

supostas injustiças ao longo das reverberações do acontecimento.  

A partir dessa mesma ótica, Marquezine seria enquadrada como vilã, por ter cometido 

a suposta injustiça contra Ruy Barbosa, com intuito de prejudicá-la. Já Nascimento, não 

apareceu, ao final, nem como protagonista ou antagonista, mas como coadjuvante de sua 

própria história. Por fim, é importante ressaltar que, apesar de não poder ser aplicado na vida 

real, a opinião do público quanto às atrizes envolvidas no acontecimento foi muito 

semelhante à dicotomia de bem e mal desempenhada em ficções. 

Ao observar o contexto no qual o acontecimento foi desenvolvido, pode-se confirmar 

que existe certa influência da imagem pública de uma celebridade no julgamento do público e 

que a rivalidade feminina e a culpabilização da mulher são incitadas pela mídia, que age 

como uma “tecnologia de gênero” (FOUCALT, 1980), reiterando referências machistas que 

conduzem a vida em sociedade. Além disso, cabe destacar problemas estruturais como 

machismo e racismo, que se escondem por trás dos valores conservadores presentes na 

sociedade.  

 A partir dessas questões, destaca-se a desigualdade de gênero que existe no Brasil, em 

diversas esferas, inclusive no cenário midiático, e que é ratificada pelos meios de 

comunicação e as demais instituições que regem a vida em sociedade. A disparidade entre as 

cobranças sobre José Loreto e as demais mulheres envolvidas também revelam como a 

mulher sofre maiores exigências perante suas condutas e comportamentos, enquanto o nível 

de aceitação aumenta exponencialmente quando um homem comete um erro. 

Ademais, é possível inferir que a mulher negra, além de ter uma mínima participação 

em lugares e profissões de destaque, também sofre uma “invisibilização” perante as mulheres 

brancas em todos os âmbitos. Ou seja, mesmo que ocupe uma posição de evidência, como 

celebridade, ou que esteja contando sua própria história, a mulher negra é transportada para 

um lugar inferior, enquanto alguma mulher branca assume o protagonismo. 

Por fim, a partir dos resultados obtidos, acredita-se que este trabalho abre espaço para 

que sejam realizados novos estudos sobre a problemática do protagonismo branco perante 

negros nos estudos sobre celebridades, sobre o papel do jornalismo de celebridades enquanto 

responsável por promover visibilidade a celebridades e também sobre questões de gênero, 

direcionadas a compreender as diferentes expectativas criadas sobre homens e mulheres. 
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