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Tão bela
Ela é linda de verdade
O que é realmente dela
Nunca perde a validade.
Ser aquela luz que vai brilhar a eternidade,
E o seu sorriso lindo
Iluminando a sua vida inteira.
[...] Tão bela ela é a rainha da cidade
Ao som de baile funk
Bossa nova e mocidade
Cinderela volta pro castelo bem mais tarde
Fica até tarde, fica até tarde
Anitta – Cravo e Canela
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RESUMO

A monografia apresenta a discussão do interesse público na esfera da opinião
pública, pautada pelo debate provocado pela cantora Anitta. Neste sentido, o
objetivo geral é estudar a imagem desta figura pública frente ao seu
posicionamento em temas que referendam necessidades na sociedade.
Partindo da perspectiva que uma figura pública pode pautar a opinião pública,
provocando um

debate

público, houve o

recorte

de um fenômeno

comunicacional para a análise. O estudo reúne, por meio de uma pesquisa
documental (GIL, 2008), os discursos da artista em seus canais oficiais nas
mídias digitais, e seleciona um vídeo em que ela aborda a temática da
diversidade. A metodologia utilizada foi a análise de conteúdo (BARDIN, 2009),
em que se percebe a presença dos conceitos de interesse público (ARENDT,
2001), o do discurso (CHARAUDEAU, 2016) e o da visibilidade (BOURDIEU,
2009); (GOMES, 2008) e (WEBER, 2011). Os resultados obtidos revelam que
há credibilidade no discurso da artista, porém, com algumas ocorrências de
manifestações contrárias. A interação com os sujeitos que formam aquela rede
de comunicação denota uma noção da perspectiva da Espiral do Silêncio
(NOELLE-NEUMANN, 2001), e por não haver a identificação de estratégias de
reparação da imagem da Anitta, o seu discurso tende a não se tornar assertivo
para o debate público.

PALAVRAS-CHAVE: Discurso. Interesse Público. Opinião Pública. Relações
Públicas. Visibilidade
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1 INTRODUÇÃO

As noções de Interesse público se referem aos assuntos que tenham
grande repercussão por parte da sociedade e esses apresentam diferentes
variações que podem ser tanto de cunho político, quanto econômico ou sobre
saúde e educação. Segundo Arendt (2001), todas as coisas que ocupam
espaço e que são de aparição pública são considerados pertencentes ao
interesse público da opinião pública.
A visibilidade pode ser definida como tudo aquilo que aparece na esfera
pública. Neste espaço, sempre existe a disputa de fala e com ela, os choques e
as discussões. De acordo com Bourdieu (2009), é no espaço social que ocorre
o fenômeno da visibilidade, junto com todos os indivíduos que nela existem.
O termo Discurso se caracteriza pelo uso de linguagem e pela maneira
que é feito, tanto verbal quanto física. Expressões, sentimentos, gestos e o uso
do português formal ou informal determinam as características de um discurso.
Do ponto de vista de Charaudeau (2016), todo discurso deve apresentar
domínio sobre o conteúdo, demonstrando razão e passando segurança,
buscando pela credibilidade e legitimidade.
Unificando estes conceitos, a fim de aplicá-los na atualidade, cada vez
mais as pessoas estão se tornando visíveis na esfera da opinião pública, pois
se manifestam sobre assuntos de interesse público, o que ocasiona a influência
sobre outras, de acordo com as suas percepções. Estas pessoas são
conhecidas como formadores de opinião e estão presentes em diversas mídias
sociais como Instagram, Facebook, Twitter e muitas outras.
A cantora Anitta é considerada uma formadora de opinião e apresenta
um posicionamento bastante questionador. Em suas redes sociais ela se
manifesta sobre alguns temas de interesse público, como diversidade, política
e corrupção, porém, é conhecida por não retomar estes assuntos. Já ocorreram
contradições na sua oratória, que causou grande debate em relação ao que a
cantora realmente acredita ou sabe sobre o assunto.
O tema da diversidade, que vai subsidiar esta análise, vem repercutindo
cada vez mais na sociedade, se destacando como um assunto de grande
interesse público para a opinião pública.
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Será analisado a postagem de uma cantora internacionalmente
conhecida que se pronunciou sobre um decreto que foi expedido pelo governo
federal sobre possíveis terapias por parte de psicólogos sobre a orientação
sexual de seus pacientes. Até então, o profissional desta área não tinha
autorização para tratar destas questões, mas após liberação do governo, estes
profissionais têm permissão para acompanhar e entender aqueles que,
voluntariamente, procuram a busca de orientação acerca de sua sexualidade,
sem qualquer forma de censura e preconceito.
Diante do exposto, busca-se responder à seguinte pergunta: como se dá
a percepção da imagem da cantora Anitta a partir de seu discurso em temas de
interesse público na esfera da opinião pública e qual foi o impacto da sua
visibilidade na esfera social. Sendo assim, será realizado as seguintes
apurações: Identificar quais são as definições e dimensões dos conceitos de
opinião pública, interesse público e visibilidade, a partir do conteúdo teórico
selecionado, aplicado à análise do material proposto, e por fim, buscar
compreender qual é a dimensão da imagem da cantora Anitta, a partir da sua
estratégia discursiva, ou seja, qual a percepção que ela passa, de acordo com
a opinião pública, ao se manifestar sobre temas de interesse da sociedade,
possibilitando também, identificar a hipótese deste trabalho, que é identificar
qual o posicionamento da cantora e seu impacto.
Será utilizado como técnica e instrumento de coleta de dados, as
premissas de Gil (2008) e Bardin (2009), onde serão realizadas pesquisas
documentais, bibliográficas e o uso da Análise de Conteúdo para dar sentido
na inferência. De acordo com Bardin (2009), esta metodologia traz um conjunto
de estratégias que se configuram aos conteúdos mais diversos que possam
existir, se caracterizando para que esta análise pudesse compreender o
problema apresentado.
Para o embasamento desta pesquisa, o referencial teórico foi dividido
em dois capítulos, compostos por três subcapítulos.
No primeiro, encontramos as definições de Opinião Pública, Interesse e
Debate Público e visibilidade. No seu primeiro subcapítulo, será abordado as
definições de Opinião Pública a partir das percepções de Lippmann (2008),
Teixeira (2013), França (2012) e Neves (2002); O segundo subcapítulo falará
sobre Interesse e Debate Público, a partir das ideais de Arendt (2007), Costa
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(2016), Weber (2011), Bueno (2012) e Martino (2014) e no último subcapítulo,
falaremos sobre visibilidade, de acordo com os pensamentos de Bourdieu
(2009), Forni (2015), Weber (2011), Gomes (2008) e Rousiley (2008).
No segundo capítulo, serão abordadas as noções de Estratégia
Discursiva, Imagem e Reparação de Imagem. Em seu primeiro subcapítulo,
será abordado as definições de Estratégia Discursiva, a partir do ponto de vista
de Charaudeau (2016), Halliday e Matthiessen (2004) e Orlandi (2005); O
segundo subcapítulo mostrará as definições de Imagem segundo os autores
Argenti (2014), Teixeira (2013), Forni (2015), Kunsch (2003), Bueno (2003) e
Almeida

(2009),

e

no

último

subcapítulo

falaremos

sobre

Reparações/Manutenções de imagem nas percepções de Benoit (1995),
Argenti (2014) e Neves (2002).
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2. OPINIÃO PÚBLICA

Neste capítulo serão apresentadas algumas definições a respeito do
termo “opinião pública”, a partir de entendimentos teóricos. Com esse intuito,
este capítulo foi dividido em três subcapítulos: O primeiro subcapítulo abordará
as definições de Opinião Pública a partir das percepções de Lippmann (2008),
Teixeira (2013), França (2012) e Neves (2002).
No segundo subcapítulo, será discorrido os conceitos de Interesse e
Debate Público, a partir dos ideais de Arendt (2007), Costa (2016), Weber
(2011), Bueno (2012) e Martino (2014). E, por último, falaremos sobre
visibilidade, de acordo com os pensamentos de Bourdieu (2009), Forni (2015),
Weber (2006), Gomes (2008) e Maia (2008).
Segundo o dicionário Priberam, o termo opinião vem do latim, do verbo
“opinio”, que se refere ao juízo que é formado sobre determinada coisa ou
manifestação de ideias individuais sobre algo ou alguma pessoa. Bem como a
definição sobre opinião pública, que faz parte do sentimento comum entre
pessoas a determinado tema ou questão.
Para Iglésias (2001) apud Platão1, a Opinião Pública de modo geral, está
livre de qualquer tipo de juízo e crítico sobre opiniões falsas ou corretas. A
partir dessa concepção, existem duas vertentes que definem a opinião, são
elas: a opinião de natureza patológica, que está diretamente relacionada a
representações de pré-juízos e, por último, as opiniões normais, livres de
radicalismos. Ainda Platão in Iglésias (2001) partia do pressuposto de que os
filósofos da época deveriam ser chamados para governar e ter o poder, pois,
eles eram as pessoas das quais tinham um maior entendimento das questões
do mundo, isto é, um conhecimento mais elevado e grandioso.
Partilhando do mesmo pensamento, Kant (1974), afirmava que eram os
filósofos que deveriam se manifestar livremente e fazer publicidade das suas
opiniões de maneira pública, pois eles tinham o pensamento de elite, que

1Platão

viveu na Grécia antiga e foi um dos principais responsáveis por termos acesso ao
pensamento filosófico da Grécia. Este livro é uma tradução do livro original Mênon. Foi
traduzido por Maura Iglésias. Ed. PUC Rio e Edições Loyola. S. Paulo, 2001.
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revestia as decisões tomadas pelo povo sobre entendimentos e reflexões,
sempre priorizando o aspecto discursivo racional.
Do ponto de vista de Habermas (2003), foi Kant quem deu início ao
significado do termo Opinião Pública, quando o mesmo afirmou que o mundo
se tratava de uma esfera social, assegurando que uma infração que ocorre em
um lugar da terra tem o mesmo efeito em todo o restante do planeta. Porém,
suas teorias abordavam percepções bastante distintas. Para Habermas (2003),
a opinião pública está ligada às características de reputação e consideração ao
outro, ou seja, o que se proporciona para outras pessoas. Nada mais é do que
um sentimento ou julgamento sobre algo. Para um sujeito fazer parte de uma
esfera pública ele deve ser portador de uma opinião de interesse geral, sendo
assim, o público pode supervisionar e criticar tais ações garantindo maior
transparência e contentamento.
Diferente da opinião de Kant (1974), onde apenas filósofos poderiam se
manifestar, pois apenas eles tinham o conhecimento necessário, Habermas
(2003), afirma que a racionalização é o termo correto para definir as noções de
opinião pública. Ela está intrínseca à condição humana e, para ele, todos os
seres humanos têm a capacidade de raciocinar e opinar, o que significa que se
colocarmos um argumento à prova, qualquer indivíduo será capaz de
comprová-lo, ou não, através do seu raciocínio.
Ao se utilizar tais abordagens filosóficas para introduzir esta pesquisa
acadêmica, de Platão (2001), Habermas (2003) e Kant (1974) constata-se que
existem algumas pequenas diferenças em suas abordagens, porém, a
definição do termo OP apresenta o mesmo significado. São percepções, préjuízos ou julgamentos sobre determinada coisa ou alguém e que tem como
principal função, a transformação da vida social, a capacidade de raciocinar e
até mesmo, de liderar.
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2.1 NOÇÕES DE OPINIÃO PÚBLICA

A discussão sobre Opinião Pública inicia-se com Lippmann (2008), pois
ele foi o pioneiro na abordagem de questões sobre a Opinião Pública dentro da
sociedade. O autor dizia que o mundo em que vivemos era grande demais para
que cada um de nós pudesse aprender sobre todas as coisas que nele existe.
Um exemplo disso são as informações produzidas por veículos e instituições.
Formamos uma opinião a partir do momento em que visualizamos essas
informações, ou seja, não existe experiência exclusiva pessoal. Segundo
Teixeira (2013), entender como se forma ou se cria a Opinião Pública é
fundamental para identificar a dimensão de suas forças, mobilizações, e
principalmente, identificar a maneira que ela se constitui em relação aos
assuntos polêmicos do momento.
Lippmann (2008), afirma que todas as características e aspectos que
existem no mundo e todos os comportamentos dos seres humanos, na medida
em que estes comportamentos se cruzam com outros comportamentos, que ao
mesmo tempo dependem de si mesmos ou que lhes interessa, podem ser
chamados de Opinião Pública. Todas as imagens e percepções que vemos e
temos de outras pessoas e, até mesmo, a imagem que temos de nós mesmos,
nossas necessidades, propósitos e relacionamentos são consideradas Opinião
Pública. Complementando o pensamento de Lippmann (2008), Teixeira (2013)
ainda afirma que não é possível a existência de uma opinião pública se não
existir o convívio e o diálogo de trocas de ideias com outras pessoas de
diferentes grupos sociais, pois se não, seria apenas uma opinião particular, que
não permite a troca de informações.
Do ponto de vista corporativo, França (2012) afirma que é necessário
identificar e ter claramente quais são as propostas da empresa com seus
públicos. Isto é, os públicos são os principais fatores para o relacionamento
contínuo e necessário de uma empresa ou figura pública. São eles que
garantem a sobrevivência no mercado, favorecendo uma concepção favorável
sobre sua imagem e reputação diante da opinião pública. Ainda em França
(2012), não é apresentada distinção sobre Opinião Pública, diferente de Neves
(2002), onde ele pontua dois tipos: “a grande opinião pública”, ou seja,
classifica como sendo a opinião em grande dimensão e aspecto, que engloba
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todos os públicos existentes no mundo, classificando-os como indivíduos
desorganizados e sem identidade de interesse definido, por serem em grande
número e distintos.
O número de diferentes “públicos” existentes numa
comunidade é, teoricamente, o número de possíveis
combinações de indivíduos nessa comunidade. Em
suma, uma infinidade. Não dá para contar, sequer
estimar (NEVES, 2002, p.72).

Neves (2002) elucida que o número dos diferentes públicos que existem
na sociedade também é o número de possíveis combinações que podem se
formar a partir da união dessas pessoas, sendo assim, impossível estimar ou
determinar a quantidade correta.
Sobre a última definição de opinião pública, Neves (2002) a chama de
pequena opinião pública, que carrega apenas os públicos com os quais uma
organização ou imprensa se relaciona em suas atividades de trabalho, seus
constituintes.
No jornal que você lê todos os dias, é publicado, em
destaque, um comunicado de uma empresa. Se você se
interessou em ler esse comunicado, certamente você é
um constituinte dessa empresa, (cliente, empregado,
investidor, fornecedor, etc). Ou então é uma pessoa
interessada em assuntos empresariais (estudioso,
analista de mercado, profissional da área de
comunicação, etc), o que também lhe dá direito ao título
de constituinte da empresa, mas se você passou batido
pelo comunicado, é porque seu mundo é outro, você
pertence a Grande Opinião Pública (NEVES, 2002. p.73).

Isto é, o autor quis dizer que se você compra um jornal ou revista e, ao
lê-lo, até percebe um anúncio sobre determinada empresa, mas mesmo assim
não tem interesse para ler, significa que você não faz parte da pequena opinião
pública e sim, da grande opinião pública, pois interesses corporativos e
empresariais não fazem parte do seu interesse.
Para se ter um entendimento mais claro sobre das definições de Neves
(2002), foram destacadas algumas características pertinentes sobre os dois
tipos de opiniões existentes, como mostra o quadro que segue:
Quadro 1 – Grande Opinião Pública versus Pequena Opinião Pública
Grande Opinião Pública

Pequena Opinião Pública
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Diferentes tribos;
Interesses em comum ou cada pessoa
com seu interesse;
Questões sobre o mundo, a sociedade e
suas polêmicas;
Organiza-se
com
dificuldade
e
lentamente;
Inconstantes;
Dinâmicos;
Mutantes;
Influenciada
por
veículos
comunicação de massa.

de

Públicos claramente definidos;
Constituintes de empresas ou figura
pública;
Interesses conhecidos e determinados;
Interesses imediatos;
Agilidade quando se trata de sua
imagem em jogo;
Tendem a ser maioria;
Apresenta um grande grau de influência
por estereótipos negativos;
Comportamento de defesa, costuma ser
agressivo e determinado.

Fonte: elaborado pela autora com base em Neves (2012).

Neves (2002) explica que na grande opinião pública, já existem
diferentes tribos formadas, com suas diferenças de pensamento e seus
interesses pessoais, e que nesse tipo de opinião são debatidas questões que
envolvam o mundo, ou seja, questões da sociedade. Normalmente organizamse com dificuldade e com lentidão, possuem características e atitudes mutantes
e dinâmicas e são influenciadas pelos veículos de comunicação em massa.
Sobre a pequena opinião pública, Neves (2002) afirma que são grupos
bastante definidos e podem ser identificados como representantes de
empresas ou pessoas que atuam como figura pública. De modo geral, mantêm
seus interesses definidos e alinhados, buscam agilidade para a resolução de
problemas e apresentam uma característica agressiva em defesa de seus
ideais.
Teixeira (2013) cita divisões de nomenclaturas iguais sobre opinião
pública e mantém o mesmo entendimento e raciocínio de Neves (2002).
Teixeira (2013) relaciona grande opinião pública como sendo formada por toda
a sociedade e pequena opinião pública como pessoas que estão ligadas e
interessadas, diretamente, em uma organização ou assunto. Segundo a autora,
a opinião pública também influencia diretamente no crescimento das empresas
e pessoas, pois seus resultados positivos entram na esfera de debates
públicos, gerando informações e divulgações das ações da empresa,
proporcionando confiança entre seus colaboradores e acionistas, aumentando
a possibilidade de novos investimentos e o aumento da divulgação de sua
imagem.
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Entender como se forma a opinião pública permite que
as organizações alimentem o debate de forma
construtiva, dando pílulas de argumentos para a
construção da sua imagem e reputação. Tal construção
precisa ser feita estrategicamente; afinal, reputação
também pode ser negativa (TEIXEIRA, 2013, p. 07).

Uma organização necessita entender perfeitamente como se forma a
opinião pública, pois a partir desse entendimento, poderá dar início a formação
de debates e discussões que são realmente pertinentes e que serão benéficas
para a empresa, dando possibilidade para o fortalecimento de sua imagem
institucional e reputação, mas sempre cuidando para que essa reputação não
seja transformada em algo negativo.
Teixeira (2013) explica que se determinado assunto entra na esfera de
discussão da sociedade de forma positiva, é porque essa pauta é de interesse
de todas as empresas e figuras públicas. Sendo assim, é necessário abastecer
a esfera pública, ou seja, os ambientes de formação de opinião pública, com
informações precisas, coerentes e estrategicamente elaboradas, facilitando que
seus públicos tenham fácil acessibilidade a tais mensagens e, ao máximo, um
correto entendimento sobre elas.
Os públicos têm como características, expor seus argumentos, debatêlos, segundo Teixeira (2013), fazendo com que seus pontos de vistas surjam e
que se chegue a consentimentos ou conclusões, talvez estas sejam negativas
ou de grande choque, e mesmo sabendo que notícia positiva não constitui a
mesma repercussão que assuntos polêmicos, não devessem deixar de criar
ações positivas, pois é a partir destas propostas que se constrói a identidade
de uma empresa ou figura pública e, por consequência a sua imagem.
Apresentando uma concepção diferente, Hohlfeldt (2001), a partir da
teoria de Noelle-Neumann (1977)2, afirma que as pessoas apenas emitem suas
opiniões quando esta mesma opinião pertence ao conjunto de opiniões que
contemplam a maioria das pessoas. Isto é, se estes agentes analisarem o
cenário e perceberem que a sua opinião não é a opinião da maioria, eles
acabam por ficarem quietos, por se sentirem acuados, o que pode favorecer a
opinião que mais se destacada. Ocorre a influência de comportamentos.

2Espiral

do silêncio é uma teoria da ciência política e comunicação de massa proposta em 1977
pela cientista alemã Elisabeth Noelle-Neumann.
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Hohlfeldt (2001) classifica que este comportamento causa o silêncio para estes
indivíduos, por medo de se sentirem isolados, aceitando o conformismo. Foi a
partir desta concepção que a autora denominou este conceito de Teoria do
Espiral do Silêncio. Vejamos no quadro a seguir, algumas das características
que essa teoria consiste:
Quadro 2 – Espiral do Silêncio
Características
Medo da característica de rejeição dos outros;
Gestos e expressões sem o uso de fala, expressando a aprovação ou não de
determinada ideia;
Quando a opinião é aceita, a tendência é expressá-la livremente;
Nem sempre o ponto de vista mais forte é o defendido pela maioria das pessoas;
há o medo de o admitir publicamente;
Análise de comportamento, observando quais são os aprovados e os reprovados
socialmente;
Ideia de não expressar a sua opinião quando há possibilidade de rejeição ou
objecções;
Falar de determinado ponto de vista reforça ainda mais a ideia de isolamento, por
parte daqueles que defendem outra opinião;
A Opinião Pública serve como instrumento de controle social, mas também de
coesão social.
Fonte: elaborado pela autora com base em Hohlfeldt (2001).

Segundo as características relacionadas no quadro, o medo se encontra
presente no momento da decisão de expressar suas opiniões, sendo assim,
sempre ocorre a necessidade de analisar como está o comportamento das
outras pessoas que estão se manifestando, dessa maneira, se por acaso a
opinião daquele agente social estiver diferente da opinião da maioria, então
este agente acaba por se calar, por medo da rejeição e objecção. Caso seja o
contrário, o agente se sentirá seguro, e realizará a sua manifestação
livremente, sem medo de julgamentos. A Opinião Pública pode servir para duas
coisas, tanto como instrumento de controle social, como também de coesão
social.

2.2 INTERESSE E DEBATE PÚBLICO
Arendt (2007) apresenta uma definição de esfera pública que se iniciou
a partir da cultura/polis grega, partindo de duas possibilidades: Público x
Privado. Segundo a teoria, estas definições estão ligadas às necessidades

20
laborais e domésticas dos indivíduos, no que se trata de produção e
reprodução, ou seja, na esfera privada.

Viver uma vida inteiramente privada significa, acima de
tudo, ser destituído de coisas essenciais à vida
verdadeiramente humana: ser privado da realidade que
advém do fato de ser visto e ouvido por outros, privado
de uma relação objetiva com eles decorrente do fato de
ligar-se e separar-se deles mediante um mundo comum
de coisas, e privado da possibilidade de realizar algo
mais permanente que a própria vida. A privação da
privatividade reside na ausência de outros; para estes, o
homem privado não se dá a conhecer, e portanto, é
como se não existisse. O que quer que ele faça
permanece sem importância ou consequência para os
outros, e o que tem importância para ele é desprovido de
interesse para os outros (ARENDT, 2007, p.68).

Segundo a autora, uma vida privada significa ser afastado de situações
que são essenciais à vida, para as pessoas. Ser excluído de qualquer interação
com outras pessoas e até mesmo de ser visto, lembrado e ouvido por outros
sobre determinadas questões. A vida privada não dá espaço para a inclusão de
novas situações que não a da sua própria vida e novas pessoas em seu
cotidiano. O homem que é privado não se permite conhecer coisas novas e por
isso é visto como se ele não existisse. Qualquer atitude que ele tomar, não terá
importância nenhuma e muito menos consequências para os outros e para si
mesmo. Normalmente, o que tem importância para este indivíduo acaba não
tendo interesse por parte das outras pessoas.
Para Arendt (2001), nesta esfera existe o uso da violência e força,
recursos que segundo o autor, deveriam ser substituídos por discursos e frases
de persuasão. Para os cidadãos:

Forçar alguém mediante violência, ordenar ao invés de
persuadir, eram modos pré-políticos de lidar com as
pessoas, típicas da vida fora da polis, característicos do
lar, da vida em família e de certa forma de características
e atitudes sem importância alguma (Arendt, 2001, p. 36).

Ou seja, características que promovam a violência, como mandar em
outras pessoas são atitudes consideradas pré-políticas, típicas de pessoas que
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viviam fora da polis. São características vindas do lar, da cultura familiar e,
segundo ele, características e atitudes que não geram importância nenhuma.
Referente a esfera pública, a autora explica que se trata de tudo aquilo
que vem ocupando espaço, que é de aparição pública e que pode ser visto e
ouvido por todas as pessoas. Este espaço comum é considerado um espaço
pelo qual os homens podem se mostrar, debater e discordar sobre aquilo que
lhes é realidade.
Significa, em primeiro lugar, que tudo o que vem a público pode
ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível.
Para nós, a aparência - aquilo que é visto e ouvido pelos outros
e por nós mesmos - constitui a realidade. Em comparação com
a realidade que decorre do fato de que algo é visto e escutado,
até mesmo as maiores forças da vida íntima - as paixões do
coração, os pensamentos da mente, os deleites dos sentidos vivem uma espécie de existência incerta e obscura, a não ser
que, e até que, sejam transformadas, desprivatizadas e
desindividualizadas, por assim dizer, de modo a se tomarem
adequadas à aparição pública (ARENDT, 2001, p. 59).

Nesse sentido, a autora afirma que tudo que se relaciona a esfera
pública poderá ser visto e ouvido por um grande número de indivíduos e que
para nós, tudo que for transmitido será recebido como sendo a realidade. A
autora também afirma que até os momentos mais íntimos de um indivíduo
acabarão por ser tornar público, a partir de transformações.
Para Costa (2016), uma ação de comunicação pública só é válida
quando está sendo direcionada, diretamente, à sociedade e ao cidadão, pois
estes são as figuras principais para se estabelecer uma comunicação de
interesse público.
Comunicação de Interesse Público é toda ação de
comunicação que tem como objetivo primordial levar
uma informação à população que traga resultados
concretos para se viver e entender melhor o mundo. Na
comunicação de interesse público, os beneficiários
diretos e primordiais da ação sempre serão a sociedade
e o cidadão (COSTA, 2006, p.20).

Quer dizer que para se realizar uma comunicação de interesse público, é
necessário que as informações que serão repassadas sejam relevantes para
quem a está recebendo, trazendo resultados substanciais para se entender as
questões da sociedade, pois são os cidadãos os principais indivíduos de ação
e de interesse.

22
Para Weber (2011, p. 105) “a comunicação pública se constitui a partir
do momento em que o interesse público está em jogo”, ou seja, a comunicação
pública que irá determinar o debate público se dará a partir das circulações de
temas que forem de interesse da esfera pública, sejam elas manifestações
sociais, do estado, da sociedade organizada, de empresas, isto é, interesses
públicos ou privados.
Entende-se que cada rede tem sua própria complexidade
no modo e no interesse específico de abordar temas de
interesse público e a repercussão destes é proporcional
aos interesses (públicos e privados) de outras redes.
São, então, tecidos os debates no espaço público e
desencadeados ataques, pactos e defesas em torno de
temas essenciais à sociedade a partir de perspectivas
tão públicas quanto privadas (WEBER, 2007, p. 25).

O autor explica que existem diferentes redes, ou seja, grupos de
pessoas e empresas, e que estas apresentam diferentes maneiras de abordar
assuntos de interesse público e que a repercussão destes assuntos é
proporcional às outras redes existentes. Sendo assim, a partir disso são
criados os debates no espaço público que podem proporcionar tanto ataques,
quando defesas e parcerias em torno dos temas que foram lançados na esfera
pública.
Para Bueno (2012) existem dois conceitos nesta área: a comunicação
pública e a comunicação de interesse público. A primeira está associada,
diretamente, aos poderes Executivos, Legislativos e Judiciários, podendo ser
denominada “Comunicação do serviço Público”, ligada diretamente ao governo,
prefeitos, às instâncias existentes, secretarias, empresas públicas ou mistas,
etc. A segunda abrange os assuntos e ações que se direcionam à sociedade,
não importando suas origens, sejam elas públicas ou privadas.
Segundo Costa (2006), a comunicação de Interesse Público ultrapassa a
comunicação governamental.
Em termos práticos, são empresas privadas descobrindo
que sua relação com a sociedade é tão fundamental para
seus negócios quanto a relação com seus clientes,
fornecedores
empregados
e
acionistas;
são
organizações não-governamentais, inovando nas suas
relações com a mídia e colocando na pauta de debates
da sociedade temas de interesse, muitas vezes, global;
são governos de várias instâncias, descobrindo várias

23
formas de se comunicar com os cidadãos, estabelecendo
novas relações que produzem impacto nas políticas
governamentais (COSTA, 2006, págs.13-14).

A comunicação de interesse público termina sendo muito mais
abrangente do que se pensa, direta e acessível, proporcionando mais
envolvimento das pessoas e da mídia em questões que realmente são de
interesse global. O autor afirma ser fundamental que as empresas se envolvam
em temas da sociedade em geral e não apenas de seus públicos
determinados.
Para Martino (2014), a esfera pública é formada por pessoas que
interagem sobre determinado assunto em um ambiente de discussão e de troca
de opiniões, onde as principais pautas são as de interesse público. Para o
autor, este espaço é abstrato, pois constitui um espaço entre quem está
criando a informação e quem se sente ligado a ela. Para se entender melhor, o
autor define um paralelo para ter uma melhor noção sobre este espaço. O
primeiro se chama espaço público, que segundo ele:

Os espaços públicos se caracterizam por serem lugares
nos quais as pessoas podem se reunir, se encontrar e
conversar livremente sobre o que quiserem. Na
democracia, os espaços públicos são os locais de livre
manifestação de ideias e opiniões – a “praça pública”
(MARTINO, 2014, p.91).

O próximo paralelo é chamado de opinião pública, que segundo o autor:

A opinião pública se destaca por ser não apenas a
“opinião do público”, como o nome às vezes sugere, mas
também o conjunto de opiniões discutidas em público,
portanto, colocadas para discussão com todos os outros
interessados possíveis (MARTINO, 2014, p.91).

Isto é, o espaço público é onde ocorrem as discussões e os debates das
diferentes ideias existentes, e que, ao mesmo tempo, é o espaço onde ocorre a
construção de novas percepções e também a modificação de algumas, sobre
determinado assunto. É lá onde se forma a opinião pública, que nada mais são
do que as opiniões dos indivíduos.
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2.3 VISIBILIDADE
O

estudo

da

visibilidade,

presente

em

diversos

processos

comunicacionais, torna-se um destaque nos estudos da área da comunicação.
Segundo Bourdieu (2009), sempre existe a disputa pelo espaço social de
visibilidade e é neste espaço político que ocorre o choque entre os diversos
interesses e visões que ali existem. O direito de fala é disputado
constantemente e é característica clássica deste campo, seja ele onde for
iniciado, por qual motivo ou quem o inicia: “o lugar em que se geram, na
concorrência entre os agentes que nele se acham envolvidos, produtos
políticos,

problemas,

programas,

análises,

comentários,

conceitos

e

acontecimentos (BOURDIEU, 2009, p. 164).
Sendo assim, Bourdieu (2009), explica que o espaço social é o lugar
onde ocorre a visibilidade de determinado assunto, com seus diferentes
indivíduos, independente do assunto que seja.
Para Forni (2015), sempre que ocorrerem crises, a mídia sempre estará
atrás, buscando

audiência e debate público, independente

de

seus

componentes de crise, sejam eles lobbys políticos, tragédias, desemprego,
tráfico, dinheiro público, etc. A atmosfera da mídia leva os fatos a constantes
julgamentos pelos públicos.

A mídia explora as crises porque são fatos inusitados,
fogem da normalidade (...) envolvem a imagem das
organizações e despertam o interesse da audiência. Um
pequeno problema ou uma simples história, sem afetar
de forma radical a vida das pessoas, talvez passe
despercebido pela mídia (FORNI, 2015, p. 178).

A mídia sempre estará presente nos fatos que ocorrem no mundo, pois,
estes são inusitados e podem envolver a imagem de uma instituição, situação
que causa audiência e visibilidade. Caso o problema que tenha surgido seja
pequeno, de menor importância, a mídia nem queira noticia-lo. Completando
este pensamento, Forni (2015) afirma que “essa é a realidade do mercado da
comunicação em todo o mundo e irá sinalizar o prestígio, o preço da
publicidade e o valor das redes de comunicação” (FORNI, 2015, p. 178-179).
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Weber (2006) classifica a força da imagem pública de duas maneiras:
visibilidade e credibilidade. Ambas são entendidas pelo seu somatório de
aparências, representações, fé e carisma. Weber (2006), a imagem pública tem
como tradução, as disputas e os pactos estratégicos que visam à credibilidade
e à visibilidade pública e dos complexos processos coletivos de recepção e
aferição individual. Ela ainda completa que as tensões são causadas pela
“potência, polaridade e impacto” de um tema de interesse público relacionado a
interesses do próprio indivíduo e da sociedade, por exemplo, saúde, habitação,
violência urbana, corrupção e outros. O movimento de circulação ordenado e
contínuo dessas informações depende de competências que são capazes de
reconhecer a potencialidade dos temas e das respostas a ele. Quanto maior for
a sua repercussão, maior será a capacidade seletiva e a reunião de
informações, proporcionando a amplificação da sua possibilidade de formar
criticamente uma imagem pública sobre as instituições e sujeitos em questão.

Trata-se de entender o poder quanto à competência para
obter visibilidade, informar, promover atores, instituições
e projetos e, especialmente, de estabelecer relações e
comunicação com os cidadãos, a sociedade e suas
organizações. Este poder viabiliza um enfrentamento
simbólico com as informações e notícias circulantes na
esfera da comunicação midiática (WEBER; COELHO,
2011, p. 73).

Quer dizer que para se ter visibilidade é necessário saber identificar o
poder que empresa ou pessoa tem em divulgar, informar ou promover assuntos
e projetos, e de estabelecer a sua comunicação com a sociedade. Este ponto é
fundamental para se ter um confronto com as informações que estão circulando
na esfera pública.
Gomes (2008) destaca algumas formulações teóricas que explicam o
conceito de esfera pública em duas dimensões, estas são a visibilidade e a
discutibilidade. A primeira se caracteriza pelo oposto do segredo e a segunda
se caracteriza pelas razões públicas, onde ocorre o diálogo, a justificação e a
argumentação de situações que são levadas aos públicos. Segundo Gomes
(2008), avaliando esses dois pontos distintos é possível se ter a noção sobre a
esfera pública, sendo ela “uma fórmula condensada para expressar a ideia de
esfera da argumentação pública” (GOMES, 1999, p. 212).
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A esfera pública deliberativa precisa da exposição da
esfera de visibilidade pública para cumprir o seu papel de
discussão aberta a todos os concernidos. Numa
sociedade de massa, a disponibilidade e a
acessibilidade, características essenciais da esfera do
debate público, podem garantir-se apenas formalmente –
o que equivale a perder-se – se não se convertem em
visibilidade; a esfera de visibilidade pública torna
disponíveis, ainda que na maior parte das vezes não os
produza, os temas de interesse público que são
introduzidos no debate público ou que provocam
instalação de debates públicos, internos ou externos à
própria cena pública (GOMES, 2008, p.136).

Em outras palavras, para uma notícia estar na esfera pública é
necessário que ela passe pela exposição da esfera da visibilidade. As
informações devem estar acessíveis e disponíveis se convertendo para a
visibilidade. É após passar pela esfera da visibilidade que os temas se tornam
disponíveis e introduzidos para o debate de interesse público.
Para Maia (2008), o espaço midiático de visibilidade é constituído pelo
conjunto de emissões de mídias, em suas diversas variedades: materiais
culturais a artísticos, de entretenimento, jornalismo de vários formatos,
documentários, peças publicitárias, podendo apresentar especificidades
irredutíveis, construindo uma produção diversificada e descentralizada.

A produção midiática é, por definição, elaborada para ser
enviada a um público difuso, diversificado e
potencialmente ilimitado, e que gera, consequentemente,
uma interatividade diferida/ difusa no tempo e no espaço
(MAIA, 2008, p. 173).

O espaço de visibilidade é composto pelo envio de informações que foi
criado para atingir um grande número de pessoas, sejam elas diversificadas ou
não, pois assim poderá gerar uma interação de diferentes aspectos no tempo e
no espaço.
Para Gomes (2004), o espaço midiático quer:
Exposição midiática favorável, ou seja, aparecer nos
jornais, nas revistas, no rádio e na televisão de modo
que lhes renda o máximo benefício junto ao público.
Querem que os meios de comunicação lhes sejam
instrumentos para formar uma opinião no público
(GOMES 2004, p.155).
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O autor se refere ao conceito de que é no espaço midiático onde ocorre
a visibilidade das informações e que é a mídia que busca divulgar notícias
favoráveis ao seu destaque. Buscam aparecer de todas as maneiras possíveis,
seja em rádio, jornal ou televisão, sempre procurando maiores benefícios junto
ao público e usando os meios de comunicação como instrumento para formar
opiniões.
Segundo Maia (2008), a visibilidade midiática é capaz de produzir uma
base reflexiva e discursiva para muitas pessoas. A mídia, como poder recursivo
sobre determinados assuntos, pode ser utilizada para começar a proporcionar
aprendizados entre aqueles que se encontram na cena ou aqueles que fazem
partes da plateia. Partindo desse mesmo princípio, Gomes (2008) afirma que o
debate deve ser público ou aberto, ganhando exposição, visibilidade,
disponibilidade e acessibilidade. O debate deve ser conduzido por cidadãos
comuns e não pelo governo.
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3. IMAGEM

Neste capítulo, serão apresentadas algumas definições a respeito do
termo imagem, a partir de entendimentos filosóficos e, após esse estudo, será
possível ter um entendimento sobre o objeto escolhido para esta análise, a
cantora Anitta. Este capítulo será divido em três partes. A primeira parte
abordará as definições de Estratégia Discursiva, a partir do ponto de vista de
Charaudeau (2016), Halliday e Matthiessen (2004) e Orlandi (2005). A segunda
parte mostrará as definições de Imagem dos autores Argenti (2014), Teixeira
(2013), Forni (2015), Kunsch (2003), Bueno (2003) e Almeida (2009). E, por
último, será abordada a temática Reparações/ Manutenções de imagem nas
percepções de Benoit (1995), Argenti (2014) e Neves (2002).
Segundo o dicionário Priberam3 o termo “Imagem” originado do latim
imago, inis está ligado à representação, forma, imitação ou aparência de uma
pessoa ou coisa. O dicionário também cita a nomenclatura “imagem ética” que
tem como significado os costumes, a índole e a natureza das coisas.
Para Bauman (2001), as pessoas tentam se criar e se moldar de acordo
com suas vidas. Ocorre a busca incessante de suas identidades, de se
solidificar e de tentar mostrar uma forma consistente sobre algo disforme.
Então há necessidade de outra tentativa, e mais outra - e
isso só é possível se nos aferrarmos desesperadamente a
coisas sólidas e tangíveis e, portanto, que prometam ser
duradouras, façam ou não parte de um conjunto, e deem
ou não razões para que esperemos que permaneçam
juntas depois que as juntamos (Bauman, 2001, p. 98).

A busca pelo sólido, pelo certo e pelas questões que dão razão para o
que buscamos se torna o principal. Bauman (2001) explica que a identidade é
autoconstruída e que também é feita para durar. A identidade é continuamente
montada e desmontada. A busca fugaz da felicidade exige adaptabilidade e
mudança constante, sendo assim, prender-se a uma “identidade” pode ter um
mau desfecho.

3

IMAGEM. In: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013. Disponível em:
<https://www.priberam.pt/dlpo/IMAGEM> Acesso em 24 mar. 2018.
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3.1 ESTRATÉGIA DISCURSIVA

Charaudeau (2016), afirma que falar, nada mais é, do que expressar-se
através de si para o outro ou para o mundo. O autor relata que após qualquer
tipo de pronunciamento, se constrói uma imagem de si, a partir das coisas que
são ditas. Essa construção de imagem não pode ocorrer sem termos
consciência. O autor ainda complementa que essa percepção pode ser criada
através de nós, não ocorre com base nos pensamentos ideológicos ou no
conteúdo e opinião que temos, mas sim do que salienta do nosso
comportamento e das nossas relações com os outros e com nós mesmos. Se
trata da subjetividade do sujeito que se expressa.
Charaudeau (2016), completa que para ser ter reconhecimento diante de
algum discurso, é necessário construir dois pontos importantes, são eles: a
credibilidade e a legitimidade. O autor elucida que para se ter credibilidade no
que se fala, é necessário saber transmitir competência, dominar exatamente o
conteúdo, demonstrando razão e passando segurança e experiência. É após
esse cultivo de credibilidade que uma pessoa passa a ter legitimidade, ou seja,
“no domínio político, legitimidade e credibilidade estão intimamente ligadas. A
legitimidade parece adquirida quando um ator político já foi reconhecido como
candidato a uma eleição” (CHARAUDEAU 2016, p. 73).
Porém, Charaudeau (2016) também menciona em seu livro, um exemplo
político de legitimidade sem credibilidade, pois para ele, apenas ter legitimidade
não é suficiente para se exercer o poder. Lionel Jospin foi um ex-primeiroministro francês que teve a sua credibilidade abalada após declarar que o
Estado não poderia ajudar empresas e nem resolver seus problemas referente
às greves que ocorriam naquela época. Essa atitude foi determinante para se
provar, a partir de discurso adversário, que o ex-ministro não tinha a aptidão
necessária para resolver problemas econômicos e governamentais, atingindo
diretamente a sua credibilidade enquanto político.
Outro ponto importante mencionado pelo autor é o uso do carisma para
se ter credibilidade no discurso. O autor explica que ser carismático aumenta a
credibilidade no campo de captação de públicos, no entanto, se tratando de
legitimidade, o carisma nem sempre é aconselhável, pois pode ser entendido
como excessivo e, se referindo a uma legitimidade institucional, o autor diz que
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é possível, sim, construir sua legitimidade sem ter carisma. Para Charaudeau
(2016):

Carisma é uma questão de troca, de interação entre
imagens e olhares que entram em ressonância ou ecoam
entre uns aos outros. É preciso que a pessoa carismática
se apresente como um espelho medidor desse além, de
maneira que o público seja atraído por um movimento de
identificação (uma pureza, um absoluto, um mal)
intangível. É uma espécie de desejo “inessencial” que
mobiliza o público sem que este o saiba, desejo de um
objeto que se apaga, foge e se recompõe depois,
quando se acredita tê-lo capturado (CHARAUDEAU
2016, p. 78).

Ou seja, se um público vivencia questões de crise ou sofre por algum
acontecimento social, ele acaba por buscar um horizonte, algo que lhes dê
segurança, algo que transmita identificação, uma pessoa que seja o suporte
suscetível para se chegar a uma resposta ou um ideal.
Conforme Halliday e Matthiessen (2004), para analisar qualquer
discurso, deve-se entender, em primeiro lugar, que se trata de uma linguagem
e esta mesma linguagem é um “sistema semiótico complexo que contém vários
níveis ou estratos” (Halliday & Matthiessen, 2004, p. 24). Ou seja, nada mais é
que um sistema semiótico que possui um conjunto de elementos sígnicos e que
a partir deles é possível criar e fazer interpretações e significados do que se é
dito.
Segundo Orlandi (2005), a análise de discurso não se trata de questões
gramaticais, embora todos esses itens tragam contribuições para o
entendimento e aperfeiçoamento. Para a autora, o termo discurso está ligado
ao termo “percurso”, ou seja, um caminho que se percorre para se chegar a
certo ponto. O discurso busca compreender o sentido da linguagem, procura
fazer a mediação da realidade dos homens nas questões sociais e naturais do
mundo. Para Orlandi (2005), com “esse tipo de estudo se pode conhecer
melhor aquilo que faz do homem um ser especial com sua capacidade de
significar e significar-se” (Orlandi 2005, p. 15). Isto é, a partir desta análise e
estudo, é possível obter a capacidade de dar sentido às coisas, de dar
significado.
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3.2 IMAGEM

Forni (2015) explica que as decisões e opiniões sobre determinado
assunto ou organização são tomadas a partir de percepções e sentimentos e
podem ser equivocadas ou distorcidas, por tanto, percepções devem ser
trabalhadas e modificadas. Almeida (2009), diz que a formação da imagem é
um processo pessoal relacionado à experiência individual que a pessoa obteve
ao ter contato com determinada empresa ou pessoa. Assim como Forni (2015)
aborda a questão de sentimento e percepção, Almeida (2009) também fala que
a formação da imagem está ligada diretamente às sensações e percepções
individuais:

A imagem refere-se a uma impressão vivida e holística
de uma organização, sustada por determinado segmento
de público; parte, resultado de um processo de
construção de sentido, desenvolvido por esse
determinado público, e outra parte, consequência do
processo de comunicação da organização, formal ou
informal, com maior ou menor controle, sistematizando
ou não, constante ou esporádico, bem ou mal gerenciado
(ALMEIDA, 2009, p 91).

Pode-se dizer que a imagem é algo inacabado, sempre propício a
alterações e transformações, podendo ser alterado o seu significado simbólico
a partir da maneira que as suas informações são propagadas e pela forma que
estas mesmas informações são recebidas.
Para Argenti (2014), pessoas ou empresas apresentam características
individuais, a partir de suas escolhas. As escolhas que fazemos, como uso de
determinadas roupas, carros, cortes de cabelo, músicas, destinos de viagens e
restaurantes; todos esses fatores são determinantes e causam impressões que
acabam por refletir suas imagens. Argenti (2014) explica que “a imagem é o
reflexo da identidade de uma organização” (Argenti 2014, p.89). Ele afirma que
a identidade de uma empresa ou figura pública são percebidas pelas suas
manifestações visuais, podendo ser transmitida através do nome da empresa,
logomarca, produtos vendidos e serviços oferecidos:

É a organização sob o ponto de vista de seus diferentes
públicos. Dependendo do público envolvido, uma

32
organização pode ter diversas imagens. Assim,
compreender a identidade e a imagem é conhecer
profundamente o que a organização realmente é e para
onde ela está voltada (ARGENTI, 2006, p.81).

Em outras palavras, uma organização pode ter mais de duas ou três
imagens já que seus públicos são variados e possuem percepções distintas.
Para Teixeira (2013), a identidade não mexe diretamente na imagem
das empresas ou pessoas, pois está se sustenta a base de diálogos, ações e
dos valores que acercam a empresa. A imagem é originária das percepções
das pessoas, ou seja, da opinião pública:
Uma identidade bem construída discursivamente,
assentada, na prática, sobre princípios e valores
positivos e bem aceitos publicamente tende a produzir
uma boa imagem e, por consequência, a longo prazo,
uma boa reputação (TEIXEIRA, 2013, p.49).

De certa forma, quando uma empresa se posiciona de maneira clara e
direta, mostrando seus verdadeiros princípios e valores, ela começa a
transmitir uma boa imagem para seus públicos, sendo assim, fortalecendo sua
reputação.
Forni (2015) diz que as possíveis imagens que as pessoas criam em
suas cabeças sobre uma determinada organização ou pessoa tendem a ser
fugaz, efêmera e vulnerável, a qualquer alteração momentânea. A reputação
apresenta características mais de perenidade, da imagem consolidada. O autor
explica que é possível modificar ou mexer na imagem por alguns dias, tanto
para o bem, quanto para o mal, mas em relação à reputação, ela apenas se
constrói ao longo da existência da organização.
Já para Argenti (2014) a reputação diferencia-se da imagem e pode ser
constituída ao longo do tempo além de possuir numerosas percepções em
determinados períodos. Também diferencia-se da Identidade por ser um
produto para públicos internos e externos, enquanto a identidade é constituída
apenas por elementos internos:

Uma reputação sólida é criada quando a identidade de
uma organização e sua imagem estão alinhadas
(coerentes). A reputação se diferencia da imagem por
ser construída ao longo do tempo e por não ser
simplesmente uma percepção em um determinado

33
período. Diferencia-se da identidade porque é um
produto tanto de públicos internos quanto externos,
enquanto identidade é construída por elementos internos
(a própria empresa). Além disso, a reputação está
baseada na percepção de todos os públicos (ARGENTI,
2014, p.107).

Isto é, para Argenti (2014) uma empresa só terá sua reputação estável
no momento em que seus valores estiverem alinhados com os propósitos, ou
seja, sua identidade e imagem devem condizer para um mesmo final. A
diferença entre imagem e reputação está no período em que se leva para ser
criada. A reputação demora um longo período para se consolidar e não é
apenas formada por percepções de um período, como no caso da imagem de
uma organização. Já a identidade é construída apenas por elementos internos,
ou seja, pela própria empresa.
Para Teixeira (2013), a imagem que a organização passa está ligada,
diretamente às opiniões dos seus variados públicos, enquanto a reputação
espelha uma avaliação ou julgamento do seu composto de valores e
percepções transmitidos no decorrer dos anos no mercado. Para obter uma
reputação sólida, será necessário um comprometimento em relação ao
comportamento da organização em construir uma identidade adequada e
positiva, que seja percebida por seus stakeholders por meio da Imagem. Devese questionar sempre do porquê de haver preocupações com a reputação.
Argenti (2014) responde bem a esse questionamento:
Empresas com reputação sólidas e positivas podem
atrair e reter os maiores talentos, assim como
consumidores mais fiéis e parceiros de negócio, que
contribuem positivamente para o crescimento e sucesso
comercial (ARGENTI, 2014, p.55).

Empresas que praticam a fidelização de seus clientes, que mantêm seus
melhores investidores e que se manifestam de maneira positiva, a partir de
seus talentos, conseguem construir uma reputação mais sólida em relação ao
crescimento econômico e comercial. Segundo Kunsch (2003), a construção da
imagem e identidade positiva faz parte da Comunicação Institucional, é a partir
dela que se desenvolve a sua personalidade e após isso, estará perante a
opinião de seus públicos. Esta comunicação estabelece uma compreensão do
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significado da organização, do seu papel, das suas razões de existir, tanto
interna quanto externa.
Kunsch (2003) afirma que a imagem é um conjunto de significados que
se percebem ao conhecer um objeto, empresa ou pessoa, ou seja, percepções,
descrições, ideias ou sentimentos que as pessoas constroem a partir dessa
interação. A imagem pode ser entendida como uma visão subjetiva da
realidade objetiva, ou seja, as pessoas interpretam as mensagens emitidas
pela organização de acordo com as experiências vivenciadas durante toda a
sua vida, fazendo com que cada imagem formada seja única e individual. Isto
é, um trabalhador do campo passará uma imagem diferente do que a de um
estudante, assim como a interpretação de imagem de um jogador de futebol
para um jogador de rugby.
Para Kunsch (2003, p.170) “imagem tem a ver com o imaginário das
pessoas, com as percepções. É uma visão intangível, abstrata das coisas, uma
visão subjetiva de determinada realidade”.
Argenti (2006, p.60) completa que a imagem “é a empresa vista pelos
olhos de seu público”. A imagem não precisa ser real para se formar no
imaginário de cada pessoa. Ela é uma percepção que se tem da organização
que pode, muitas vezes, ser injusta ou ainda, além do esperado.
Bueno (2003) diz que é através da Comunicação Empresarial que uma
empresa consegue detectar quem são seus públicos, entender suas
preferências e, após isso, estabelecer e manter a sua imagem positiva,
juntamente com a opinião pública:

A comunicação empresarial (Organizacional, Corporativa
ou Institucional) compreende um conjunto de atividades,
ações, estratégias, produtos e processos desenvolvidos
para criar e manter a imagem de uma empresa ou
entidade (sindicatos, órgãos governamentais, ONGs,
Associações, Universidades, etc) junto aos seus públicos
de interesse (consumidores, empregados, formadores de
opinião, classe de opinião, classe política ou empresarial,
acionista, comunidade acadêmica ou financeira,
jornalista, etc) ou junto à opinião pública” (BUENO, 2003,
p. 40).

O autor afirma que para se criar e manter uma imagem junto aos seus
públicos e junto à opinião pública, é necessário utilizar ferramentas como ações
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e estratégias de desenvolvimento, para facilitar o mapeamento de seus
stakeholders e mantendo sua imagem positiva.

3.3 REPARAÇÕES E MANUTENÇÕES DE IMAGEM

Segundo a teoria da reparação de Benoit (1995), a imagem e a
reputação são questões importantes para os indivíduos e organizações e,
quando se está com a imagem ameaçada, o autor define que o discurso de
reparação é o melhor recurso. Segundo o autor, existem dois elementos
essenciais para possíveis reclamações, críticas e ataques, estes são: o ato
ofensivo e o responsável por este ataque, ou seja, se nenhum ato ofensivo foi
ocorrido ou se uma audiência não relevante acredita que tenha existido um ato
desse grau, então a ameaça para a reputação da empresa ou pessoa não pode
ocorrer. Além do mais, se a organização não for reconhecida por uma
audiência pertinente por tal ato, então sua reputação também não estará em
risco.
Benoit (1995) afirma que muitos são os motivos para uma empresa ou
pessoa manchar a sua reputação. A culpa pode aparecer de diferentes formas,
por se responsabilizar por realizar um ato, por incentivar um ato ou até mesmo
permitir que tal situação ocorra. Para Benoit (1995), apenas se os elementos,
ofensividade e culpa estiverem juntos, faz existir uma grande ameaça a
reputação daquela empresa.
Benoit (1995) cita em sua obra, um exemplo de reparação de imagem,
que foi o caso do presidente Bush, onde ele não poderia ser responsabilizado
pelos acontecimentos do furacão Katrina4, pois ele não tem o poder de
controlar as tempestades, porém, se a resposta do governo tivesse sido muito
lenta, provavelmente ele poderia ser culpado por essa demora. A organização
pode de fato ser inocente, porém, se um relevante público acredita que esta
empresa é realmente a culpada pelo ato, por uma ação adversa, essa empresa
provavelmente estará em grande risco.
Benoit (1995) explica que existem algumas estratégias para reparar
imagens e reputações danificadas, entre elas estão: reduzir a intensidade do
4

Desastre natural ocorrido nos EUA. Furação Katrina:
https://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_Disasters_PT/SEMYJJZXHYG_0.html
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ato, negar a culpa, evadir a responsabilidade, admitir o ato ofensivo e pedir
perdão, prevenir a recorrência do problema ou tentar aliviar os efeitos:
A seguir as estratégias de respostas e suas características:
Quadro 3 – Estratégias de Reparação de Imagem
Estratégias
Negar
Negação Simples
Transferência de Culpa
Fugir da responsabilidade
Reação a uma provocação
Vitimização
Acidente
Boas intenções
Reduzir o grau de ofensa
Apoiar
Minimizar
Diferenciar
Transcender
Atacar
Compensar
Ação corretiva
Mortificação

Características
Não realização do ato
Ato realizado por outra pessoa
Transferir a culpa para outra pessoa
Não aceitar a responsabilidade
Resposta ao ato de outra pessoa
Falta de informação ou capacidade
O ato foi um acidente
Agir bem no ato
Enfatizar as boas ações já realizadas
Dar atenção e apoiar
O ato não é tão grave
O ato é menos ofensivo
Considerações mais importantes
Reduzir a credibilidade do acusador
Reembolsar a vítima
Plano para resolver ou prevenir o
problema
Pedido de desculpa pelo ato

Fonte: elaborado pela autora com base em Benoit (1995)

Argenti (2014), assim como Benoit (1995), também aborda diferentes
situações de crises. Argenti (2014) em sua obra, fala sobre possíveis crises
ocasionadas por questões da natureza, assim como Benoit (1995) citou a crise
do presidente Bush e o furacão Katrina. Argenti (2014) explica que furacões,
terremotos, tsunamis, navios que afundam, entre outros, embora sejam
devastadores e podem causar crises, também podem ser planejados até certo
ponto. Assim como Benoit (1995), Argenti (2014) igualmente explica que estas
situações não podem ser evitadas, mas o erro humano ou a negligência podem
comprometer uma reputação.
Argenti (2014) relata como exemplo, o caso do vazamento de óleo no
Golfo do México em 2010, onde a empresa BP bombeou 4,9 milhões de barris
de petróleo, durante três anos, no oceano, colocando muitas espécies de
animais marinhos em perigo, danificando a pesca e o turismo. Este é um
exemplo de crise que poderia ter sido evitada. Para ele:
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Uma crise é uma catástrofe séria que pode
ocorrer naturalmente ou como resultado de erro humano,
intervenção ou até mesmo intenção criminosa. Pode
incluir devastação tangível, como a destruição de vidas
ou ativos, ou devastação intangível, como a perda da
credibilidade da organização ou outros danos de
reputação. Esses últimos resultados podem ser
consequências da resposta da gerência à devastação
tangível ou às consequências de erro humano. Uma
crise tem impacto financeiro potencial ou real significativo
nas empresas e, geralmente, afeta vários públicos em
mais de um mercado (ARGENTI, 2014, p. 316).

Os públicos sempre irão esperar uma manifestação da empresa em
relação aos danos acontecidos e, se essa empresa se posicionar bem, com um
discurso claro, frente às crises que possam vir a acontecer, sua credibilidade
irá aumentar. Definir o que é uma crise para as organizações se torna uma
tarefa difícil, justamente por existirem eventos imprevisíveis.
Buscando uma definição para o termo reputação, Argenti (2014) explica
que para uma reputação se manter sólida, é necessário que a identidade dessa
organização esteja alinhada com a sua imagem e que a empresa tenha uma
boa percepção e estudo sobre todos os seus públicos. Ele menciona que um
bom início para se ter uma boa reputação é começar de dentro da empresa,
entendendo seus colaboradores e fazendo com que eles também entendam a
missão e os valores da instituição. Outro ponto fundamental que o autor aborda
é o cuidado com as constantes mudanças nas organizações, pois, elas podem
trazer consequências para a reputação, caso não sejam bem planejadas,
estudadas

e

elaboradas.

Um

exemplo

citado

foram

as

implicações

tecnológicas, que causam grandes impactos e ao mesmo tempo impulsionam
constantemente os negócios.

Embora a identidade represente a realidade de uma
organização e a imagem seja seu reflexo para o públicoalvo, a reputação é a soma das diferentes visões que
seus vários públicos têm da organização. Como resultado,
a ideia de que uma organização pode administrar sua
reputação é irrealista. Em vez disso, as grandes
empresas devem concentrar-se em desenvolver e
implementar estratégias de forma que incorpore diferentes
públicos (ARGENTI, 2014, p. 72).
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No trecho citado, o autor discorre sobre a necessidade e o cuidado em
realizar um trabalho de ambos os lados, tanto cuidando da imagem, como da
identidade, para que assim, a reputação esteja ordenada, já que o público é o
principal determinante para que isto ocorra. É ele que, a partir de suas
percepções, define se a empresa possui credibilidade ou não. Por esse motivo,
as empresas precisam promover ações de interação com estes públicos, com
novas ideias, porém de maneira cautelosa.
Neves (2002) criou uma nomenclatura para falar sobre crises e a
Opinião Pública, as CEOPs (Crises Empresariais com a Opinião Pública).
Dentre os principais constituintes para se entender as CEOPs estão: a
credibilidade, a reputação e os bons antecedentes. Isto é, a imagem
empresarial, que demora longos anos para se construir, com muito trabalho e
disciplina. Segundo Neves (2002), a Imagem Empresarial não costuma livrar
uma empresa das possíveis crises, mas ajuda muito a afastá-las e até mesmo
a resolvê-las. O autor afirma que se a empresa possuir credibilidade diante da
mídia e de seus públicos, a empresa encontrará mais flexibilidade, porém, se
ela não tiver credibilidade sobre a sua imagem, ela estará com grandes
problemas. O autor aponta também, que se ocorrer uma crise, a empresa
deverá entregar tudo que ela pode, menos a sua reputação, pois:
Numa crise, se uma empresa estiver perdendo muito,
que esse “muito” seja tudo – dinheiro, tempo, paciência,
saúde – menos a reputação. Que seja “dinheiro”, por
exemplo. “Dinheiro” se recupera de outras formas e mais
rápido. “Reputação”, para ser recuperada - quando é
possível – leva tempo. E não há dinheiro que a
recompre. A “reputação” é a única alavanca que uma
empresa tem após uma crise para trazê-la de volta ao
mundo dos bons (NEVES, 2002, p. 23).

Para Neves (2002) no momento em que uma empresa estiver
enfrentando uma crise e ela estiver perdendo de todos os lados, o ideal é que
continue ocorrendo dessa maneira, e não a sua reputação. Não importa o
dinheiro perdido, o tempo gasto, a paciência perdida ou a saúde fraca, o
melhor a se fazer é perder nessas questões e continuar com a sua reputação
estável, pois caso ela seja danificada, poderá levar muitos anos para recuperála, se é que será possível essa recuperação.
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4 ASPECTOS METODÓLOGICOS

A partir deste item, apresentam-se os procedimentos metodológicos, a
análise e a discussão desta análise, mas antes, veremos uma breve introdução
sobre a importância do uso de metodologias para a elaboração de trabalhos
científicos.
Do ponto de vista dos autores que abordam esta temática, Lakatos e
Marconi (2008), afirmam que a utilização de métodos científicos, isto é, um
raciocínio e uma sequência para se chegar a algum lugar, são realizados para
qualquer trabalho e fazem parte de todas as ciências. Esta ferramenta é
utilizada para se chegar ao objetivo final de qualquer pesquisa. A importância
da metodologia está no que ela permite relatar sobre o andamento da coleta de
dados e desenvolvimento da mesma.
Lakatos e Marconi (2008) afirmam que realizar uma metodologia é
fornecer a “exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e
dos motivos de ordem prática que tornam importante a realização do trabalho.”
(LAKATOS; MARCONI, 2008, p.221). Além disso, essa metodologia permite e
“responde, a um só tempo, às questões: como? com quê? onde? e quanto?”
(LAKATOS; MARCONI, 2008, p.223).
A existência de uma lógica e a descrição deste raciocínio para
compreender todas as etapas que foram realizadas para se chegar a um
objetivo são de extrema importância para dar significado ao trabalho executado
e são a partir delas que existe a possibilidade de se responder às principais
perguntas que dão sentido à análise.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

A natureza desta pesquisa será qualitativa, pois analisa os comentários
que foram feitos através das postagens que a cantora Anitta realizou em suas
redes sociais, identificando qual a opinião pública referente ao discurso do
objeto selecionado frente a assuntos de interesse público.
A esfera deste trabalho acadêmico apresenta uma abordagem de
emissão e recepção, pois no momento em que é realizado um estudo sobre as
postagens que a cantora faz em suas redes sociais e dos comentários que são
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feitos através destas publicações por seguidores ou não seguidores,
entendemos que, informações são emitidas pela artista e, após recebidas pela
esfera pública, apresentam características de receptibilidade por quem as lê,
sejam elas positivas ou não sobre o discurso que foi utilizado para temas de
interesse público.
Referente à metodologia utilizada, será a Análise de Conteúdo, onde
serão selecionadas postagens feitas em determinados períodos nas páginas
oficiais da referida cantora. Serão analisados os comentários que foram feitos
nestas publicações a fim de se obter a conclusão deste trabalho acadêmico.
Para Bardin (2009), o termo Análise de Conteúdo significa:
[...] O desenvolvimento de um instrumento de análise de
comunicações é seguir passo a passo o crescimento
quantitativo e a diversificação qualitativa dos estudos
empíricos apoiados na utilização de uma das técnicas
classificadas sob a designação genérica de análise de
conteúdo; é observar a posteriori os aperfeiçoamentos
materiais e as aplicações abusivas de uma prática que
funciona há mais de meio século (BARDIN, 2009, p.15).

Segundo a autora, a análise de conteúdo prevê fases fundamentais para
a pesquisa e esta metodologia poderá ser aplicada em diversos discursos e em
muitas formas de comunicação.
Complementando o pensamento de Bardin (2009), o autor Gil (2008)
acrescenta que a Análise de Conteúdo é realizar pesquisas que possam
identificar e efetuar a descrição das características de determinada situação e
utilizar de técnicas para coleta de dados.

4.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

Esta pesquisa foi realizada e direcionada pela pesquisadora, a fim de
identificar e destacar os elementos, que na sua visão, acrescentam no
entendimento e estudo deste trabalho acadêmico. Para o início desta análise,
foi determinado um período específico e critérios para a realização do mesmo.
Foi realizada uma pesquisa exploratória no período de setembro de 2017 até
início do mês de maio de 2018, dos canais oficiais da cantora Anitta. Estes são:
Facebook, Twitter e Instagram. Dentro desta busca, foram encontrados nove
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(09) postagens que se relacionavam com o objetivo desta busca: conteúdo
polêmico ou que possam ser de interesse público. Cinco (05) postagens
pertencem a rede social Twitter, duas (02) pertencem ao Facebook e as duas
(02) últimas pertencem ao Instagram. Todos esses dados podem ser
visualizados no apêndice A deste trabalho.
As postagens que foram selecionadas apresentam diferentes temáticas
de interesse público. Duas (02) das postagens foram retiradas do Twitter, eram
de cunho político, apresentavam palavras como opinião e intolerância. A
terceira fala sobre inovação, a quarta sobre música e a quinta sobre
empreendedorismo. Já no Facebook, umas das publicações fala também sobre
o empreendedorismo e a última aborda o tema sobre patologia. Na última rede
social analisada, que foi o Instagram, foram selecionadas duas postagens,
onde uma delas fala sobre apropriação cultural e a segunda sobre diversidade
de gênero.
O critério de escolha da postagem se deu na opção de selecionar uma
publicação que apresente grande interação do público e que seja classificada
como um assunto de interesse público, o que ocasionou na escolha da
publicação do Instagram, do dia 18 de setembro de 2017, onde a cantora se
manifestou sobre o tema da diversidade e sobre uma decisão do governo
federal referente à orientação sexual, onde existirá a possibilidade da
realização de terapias com psicólogos que prometem realizar a reversão sexual
de pacientes, a conhecida “cura gay”. A publicação contém em torno de oitenta
e um mil, trezentos e quatro comentários (81.304), um milhão, novecentos e
setenta e nove mil, setecentos e vinte visualizações (1.979.720) e trezentos e
setenta mil, setecentos e vinte e duas curtidas (370.722). O critério de escolha
e avaliação dos comentários foi determinado por uma limitação que a rede
social Instagram contém. Apenas os últimos trezentos (300) comentários
puderem ser visualizados, o restante fica oculto para a visualização. Por este
motivo,

apenas

esta

quantidade

caracterização desta pesquisa.

foi

utilizada

para

a

codificação

e
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4.3 TÉCNICAS E MÉTODOS DE COLETA DE DADOS

Foi

utilizado

como

técnica

para

essa

monografia,

Pesquisas

Bibliográficas e Pesquisa Documental, que segundo (GIL, 2008):

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de
material já elaborado, constituído principalmente de livros
e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos
seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de
fontes bibliográficas. Parte dos estudos exploratórios
podem ser definidos como pesquisas bibliográficas,
assim como certo número de pesquisas desenvolvidas a
partir da técnica de análise de conteúdo (GIL, 2008,
p.50).

Para o autor, realizar uma pesquisa bibliográfica, tem como principal
vantagem, a possibilidade de que o pesquisador consiga analisar diferentes
fenômenos de uma forma abrangente e ao mesmo tempo direta. A pesquisa
bibliográfica também é fundamental nos estudos sobre a história, pois na
maioria das situações, não existe outra maneira de compreender os
acontecimentos do passado.
A pesquisa documental é bem parecida com a pesquisa bibliográfica, a
única diferença entre elas, está na natureza das fontes. Segundo (GIL, 2008):

A pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das
contribuições dos diversos autores sobre determinado
assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que
não receberam ainda um tratamento analítico, ou que
ainda podem ser reelaborados de acordo com os
objetivos da pesquisa (GIL, 2008, p.51).

O desenvolvimento da pesquisa documental segue os mesmos passos
da pesquisa bibliográfica, porém, a única diferença é que os materiais que
serão determinados para análise apresentam grandes chances de que não
tenham sido analisados anteriormente, podendo ser reelaborados da maneira
que o pesquisador achar necessário.
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4.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS

O método utilizado para esta pesquisa acadêmica será a Análise de
Conteúdo, pois ela possibilitará realizar percepções, características e perceber
impactos nos materiais. Será possível entender um pouco mais sobre quem
produz e quem recebe as informações. Isto é, este trabalho aborda
característica de emissão de recepção. É através da publicação da cantora e a
partir dos comentários que foram feitos que se estabelece alguns parâmetros
ou característica dos usuários, de suas culturas, status econômico, classe
social, etc.
Para se chegar a este resultado, utilizaremos a perspectiva de Bardin
(2009), que utiliza como método, um conjunto de diferentes técnicas e
procedimentos sistemáticos e objetivos para realizar uma descrição abrangente
dos conteúdos das mensagens. O autor classifica sua metodologia a partir de
três etapas de análise. Estas são: a pré-análise; a exploração do material; e,
por fim, o tratamento dos resultados, ou seja, a inferência e a interpretação.
Na primeira etapa de Bardin (2009), a pré-análise, deve-se escolher todo
o material que será utilizado e também realizar a criação de hipóteses para a
elaboração de indicadores para a interpretação final deste trabalho. Por esse
motivo, foram separadas algumas publicações que se enquadram no objetivo
deste trabalho, assuntos de interesse público. Estas publicações apresentavam
diferentes

temáticas,

como

política,

economia,

patologia,

diversidade,

empreendedorismo, música e apropriação cultural. A partir disso, foi
identificada uma problemática no que diz respeito à escolha dos documentos
que serão utilizados. Como partimos de um universo de documentos e temas
bastante abrangentes, foi necessário restringir estas amostras e escolhida
apenas a postagem que fala sobre diversidade, assim como foi explicado na
delimitação, item 5.2 deste trabalho.
Na segunda etapa de Bardin (2009), conhecida como fase de
exploração, são escolhidas as unidades de codificação e categorização que
dão classificação de importância e de conceito às unidades de registros que
foram determinadas para esta análise. A codificação poderá ser feita por
enumerações ou categorias, que tenham significados de relevância e a
categorização poderá ser feita a partir de conceitos úteis ao trabalho.
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Por última, a etapa do tratamento dos resultados, ou seja, a inferência e
a interpretação, de acordo com os pressupostos de uma interpretação das
mensagens e dos enunciados. Durante a interpretação dos dados, é preciso
utilizar o referencial teórico que foi feito inicialmente neste trabalho, pois são
estes autores com suas teorias que proporcionam o embasamento e as
perspectivas significativas para o estudo. A relação que for feita entre os dados
obtidos e a fundamentação teórica, é que dará sentido à interpretação.
As interpretações das inferências dão a possibilidade de descobrir
questões que se escondem sob a aparente realidade, identificando o que
realmente existe por trás daquele discurso, o que querem dizer, qual a
profundidade, afirmações que, aparentemente, são superficiais.

4.5 CODIFICAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO

O critério de análise utilizado para o desenvolvimento deste trabalho foi
a escolha dos 300 (trezentos) últimos que foram escritos pelos usuários
daquela rede social. Destes comentários, foi realizada uma codificação de três
critérios avaliativos: Incentivo (1): os seja, pessoas que fazem elogios à
cantora, porém não manifestavam outras informações sobre o assunto;
Repúdio (2): isto é, comentários com ofensas e sem informações relevantes
sobre o assunto, Textos de Opinião (3): quando o sujeito se manifesta sobre o
assunto e apresenta uma opinião formada sobre o que a cantora falou, não
apenas um texto adjetivado de elogio para a cantora. Por sim, foi necessária a
criação de uma quarta categoria para esta análise, os comentários Vazios (0):
comentários que não pertencem ao assunto deste trabalho, como divulgação
de campanhas e anúncios. A codificação foi realizada como mostra o quadro a
seguir:
Quadro 4 – Codificação: Incentivo Repúdio, Textos de Opinião e Vazias
Texto
Comentário 1
Comentário 2
Comentário 3
Comentário 4

Codificação
1
2
3
0

Fonte: elaborado pela autora com base em Bardin (2009).
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Após esta codificação, foi realizada a categorização apenas dos
comentários denominados como Textos de Opinião, pois eles neles continham
as informações necessárias para a realização da inferência, ou seja, a opinião
daquele usuário sobre o conteúdo que a cantora postou em sua rede social,
seja uma opinião positiva ou negativa. A partir do referencial teórico, foram
escolhidos três conceitos para categorizar os comentários, são eles: Interesse
Público, Discurso e Visibilidade, como mostra o modelo do quadro a seguir:
Quadro 5 – Categorização: Interesse Público, Discurso e Visibilidade
Texto
Comentário 1
Comentário 2
Comentário 3
Comentário 4

Interesse público

Discurso

Visibilidade

X
X
x

X

X
X

Fonte: elaborado pela autora com base em Bardin (2009).

Importante entender que ao realizar a categorização dos comentários,
podem ser marcados um ou mais conceitos que o definam. Ou seja, um
comentário pode pertencer ao conceito de interesse público e também poderá
ser classificado como discurso e visibilidade. No entanto, um comentário pode
ser classificado apenas com um dos itens. Tudo depende do teor da
publicação.
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5 VAI MALANDRA: A DISCUSSÃO DA DIVERSIDADE NA CARREIRA DE
ANITTA.
De acordo com a biografia que consta no site Pensador5 e conforme
entrevista com a cantora no programa Conta Corrente6 da Globo News, Larissa
de Macedo Machado, mais conhecida pelo seu nome artístico, Anitta, começou
a cantar com oito (8) anos de idade em um coral de uma igreja católica na
periferia do Rio de Janeiro, local onde morava. Cursou técnico de
administração e trabalhou por um período na empresa mineradora, Vale.
Sua primeira aparição em público foi em 2010, quando fez um vídeo
cantando e publicou no Youtube. Esta publicação chamou atenção de uma
gravadora que produzia funk, que logo chamou-a para fechar contrato.
No ano de 2012 lançou seu primeiro sucesso, Meiga e Abusada7,
ocasionando o fechamento de um contrato com a Warner Music Brasil e, a
partir daí, teve uma série de lançamentos que fizeram sucesso.
Sua primeira música de sucesso e com grande visibilidade na mídia foi
Show das Poderosas, onde a partir dessa música, se criou um show com este
nome, em que a cantora fazia apresentações por todo o Brasil. Tanto a música
quanto os shows que a cantora fazia se tornaram um ícone para as mulheres,
pois trazia um significado de força, de empoderamento feminino. Trazia
também

coreografias

com

danças

sensuais

e

com

roupas

curtas,

demonstrando que a mulher pode usar roupas mais decotadas e dançar da
maneira que quiser, e que isso não deve ser julgada ou rotulado com palavras
de cunho preconceituoso ou agressivas.
Em um dos shows que a cantora realizou, antes de iniciar umas de suas
músicas que se chama “Movimento da Sanfoninha”8, onde a coreografia
consiste em rebolar e descer até o show, ela se manifestou da seguinte forma:
“Eu quero dizer para todas as mulheres que estão aqui, que a gente pode fazer
o que a gente quiser sim! E eu tenho certeza que os rapazes que estão aqui se

5

Biografia Anitta: https://www.pensador.com/autor/anitta/biografia/
Entrevista sobre empreendedorismo na Globo News: https://www.youtube.com/watch?v=EPM__d_DLik
7
Clipe da música Meiga e Abusada: https://www.youtube.com/watch?v=IBl4O2exar4
8
Vídeo do show e discurso de empoderamento: https://www.youtube.com/watch?v=Il8eNvROsXk
6
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divertindo com a gente, concordam, certo, rapazes? Então tendo dito isso...
vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje?”
Figura 1 – Show das Poderosas

Fonte: Facebook oficial (2018)

O sucesso deste show foi tanto, que a cantora também criou a versão
Show das Poderosinhas9, voltado para o público infantil:
Figura 2 – Show das Poderosinhas

Fonte: Facebook oficial (2017)

9

Show das poderosinhashttps://www.youtube.com/watch?v=-n7nBnLogaE
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Muitas de suas músicas contêm letras que trazem empoderamento
feminino, com discurso de mulheres dominadoras e decididas como: Deixa ele
sofrer, essa mina é louca, indecente, Sim ou não, Bang, Na batida, Menina má,
Paradinha, etc. Nas suas últimas músicas lançadas, uma delas causou
bastante polemica que foi a Vai Malandra10, onde a cantora mostra seu corpo
de uma forma diferente, mostrando suas “imperfeiçoes”, a celulite. A cantora
justamente decidiu mostrá-las para acabar com esse estereótipo de que mulher
não tem celulite ou de que isso é feio e que sim, faz parte do corpo feminino.A
artista também utilizou um biquíni pequeno de fita isolante, em um cenário
bastante representativo da cultura brasileira, a favela.
Figura 3 – Vai malandra e a Celulite

Fonte: Youtube oficial (2018)

O clipe agradou muita gente, porém causou um grande debate, por
abordar questões de desigualdade que se trata da favela em comparação a
classe alta, da apropriação cultural pelo fato da cantora usar hairbraids 11,
penteado

considerado

da

cultura

afro,

sexismo,

por

apresentar

um

comportamento questionador em relação a maneira que ela se apresenta no
clipe, com um biquíni de fita, estilo utilizado por mulheres que querem a marca
de sol mais forte.

Em muitas partes do clipe, a cantora utiliza da presença

masculina como forma de “apreciação” ao seu corpo e em certo momento do
clipe permite que um deles de um “tapa” em sua nádega, fazendo com que
esta atitude possa influenciar que ocorra esse tipo de acontecimento e
perdendo um pouco do respeito que o feminismo aborda.
10

Clipe Vai Malandra: https://www.youtube.com/watch?v=kDhptBT_-VI
de cabelo Hairbraids: http://cabeloafro.com.br/o-que-sao-box-braids/

11Tipo
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E por fim, o racismo, ao expor apenas mulheres negras de áreas de
baixa renda pegando sol na laje. Uma curiosidade sobre este clipe, é que na
moto onde a cantora anda, o número da placa é 1256, número do projeto de lei
que buscar criminalizar o estilo de música funk.
Figura 4 – Vai Malandra – Presença masculina I

Fonte: Youtube oficial (2018)

Outro salto que a carreira da cantora teve em sua trajetória, foi a
conquista de se destacar no âmbito internacional, com parceiras internacionais
como J Balvin, Maluma e Maejor. Anitta estou duas línguas, o inglês e o
espanhol, criando composições como Paradinha, Downtown, Machika, Isthat
for me, Indecente, etc.
Atualmente a cantora realiza várias viagens pelo mundo, realizando
shows e até mesmo palestras, como foi o caso da palestra que ela fez em
Boston, na BrazilConferenceat Harvard & MIT12, abordando a questão do
empreendedorismo e o fato de ela ser sua própria empresa e administradora.
Um fato importante para se destacar neste trabalho e que aborda a
questão da diversidade, foi a decisão da cantora Anitta em contratar pessoas
com deficiência para fazer parte da sua equipe de dançarinos. Alguns de seus
dançarinos tem Síndrome de Down e outras duas apresentam deficiências
físicas. Com essa decisão, a cantora acabou por receber críticas que

12Palestra

em na Faculdade de Harvard: https://www.youtube.com/watch?v=viZBHhscEHg
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afirmavam que ela estaria fazendo isso apenas para se destacar e ter mais
visibilidade na mídia. Sobre esta afirmação, a cantora se manifestou da
seguinte forma: “Depois as pessoas ainda perguntam por que o Brasil não
anda bem. Estou doida prá chamar a atenção mesmo... pra um assunto muito
importante que o nosso povo quase não dá atenção. Pessoas assim têm
limitações. Mas não é impossível de trabalhar. É preciso adequar agenda,
estrutura local, custos, limitações de cada um para estar dentro de um show
inteiro”, como consta na matéria do Diário de Pernambuco13.
Outro acontecimento para se destacar, é a participação da cantora na
Parada do Orgulho LGBT, onde a cantora, pelo segundo ano consecutivo, dá
voz em apoio a está causa, como mostra a reportagem do site G114.
A Diversidade tem bastante presença na carreira da cantora Anitta, tanto
em suas letras de músicas, onde defende a causa das mulheres e seus
direitos, como em suas participações e manifestações em causas sociais,
como na Parada LGBT, na contratação de pessoas com deficiência e outras
causas que não foram mencionadas. Para ela, como artista que apresenta
grande visibilidade midiática e foi considerada uma das cantoras mais
populares, mundialmente, pela Billboard, atingindo o 33° lugar em 2017,
segundo site O Globo15, abordar questões como essas no decorrer de suas
carreiras, possibilitam atingir cada vez mais pessoas de forma consciente,
influenciando-as de forma positiva a manter o respeito com as diferenças, a
desejar a igualdade de gênero, a derrubar a intolerância sobre questões de
sexualidade, buscando a conscientização, o amor e a paz dentro de cada um e
para o mundo.

13Matéria

sobre
contratação
de
pessoas
com
deficiência:
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2017/10/19/internas_viver,727354/anitt
a-dancarinos-deficiencia-rebate.shtml
14Matéria

sobre a Parada LGBT: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/fotos-veja-imagensda-22a-parada-lgbt-de-sao-paulo.ghtml
15Matéria sobre Hanking: https://oglobo.globo.com/cultura/anitta-alcanca-pela-1-vez-top-10-deranking-da-billboard-22232038

51

6 MEIGA E ABUSADA PAUTANDO A DIVERSIDADE

Para a compreensão deste próximo capítulo, além de usarmos o
significado do termo Diversidade no dicionário, usaremos também como base
para uma breve apresentação, a dissertação de mestrado de Ricardo Sales
(2017), Políticas de respeito à diversidade sexual no ambiente de
trabalho:análise das percepções sobre o papel da comunicação em
organizações participantes do Fórum de Empresas e Direitos LGBT e também
usaremos o conceito de Ferrari (2015).
A palavra diversidade, segundo o dicionário Dicio16 (Dicionário Online
de Português), traz alguns significados como: a pluralidade das coisas, a
existência de distintos aspectos, diferentes características ou tipos, a
diversidade das espécies e a característica do que é diverso e não semelhante.
Segundo Ferrari (2015), a diversidade está ligada ao interculturalismo
e que este ainda é um grande desafio para a sociedade. A autora afirma que é
no mundo é:
Intercultural que se produz o diálogo verdadeiro, fruto da
comunicação simétrica. O respeito, a diversidade e o
reconhecimento do outro com as suas diferenças são aceitos
levando a uma convivência diversa e plural. (FERRARI, 2015,
p. 54).

Ou seja, diversidade também é a interação entre culturas diferentes de
forma recíproca, de forma que favorece o convívio e relacionamento, prezando
pelo respeito as diferenças.
No trabalho de dissertação de mestrado de Sales (2017), ele afirma que
as discussões que se relacionam aos assuntos de gênero, direitos da
população LGBT e sexualidade ocuparam um grande espaço de visibilidade da
sociedade nos últimos anos, porém, ainda ocorrem situações de descasos em
muitas organizações. Em relação ao engajamento desses públicos em
empresas, ele afirma que ainda ocorre a falta de mulheres, negros, pessoas
com deficiência e população LGBT no ambiente de trabalho. Sales (2017)
também destacou em sua análise, que ocorre muito despreparo por parte dos

16

Diversidade: https://www.dicio.com.br/diversidade/
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profissionais de comunicação para lidar com este assunto e que isso pode ser
consequência da falta de programas de incentivo de graduação e pósgraduação, e principalmente, pela falta de incentivo no Brasil, onde são raras a
discussões sobre gênero e sexualidade. Outro ponto que o autor destaca, é a
questão da representatividade que este assunto pode trazer, ou seja,
comunicar ou se manifestar sobre a diversidade trará mais representatividade
para o assunto e para quem o está abordando, porém, deve-se ter muito
cuidado com estas manifestações, pois as pessoas estão cada vez mais
atentas e críticas, sendo assim, incoerências podem abalar a imagem de uma
pessoa ou organização. Sales (2017) afirma que “é importante, contudo, que o
respeito às diferentes pessoas e a preocupação com a inclusão possam se
manifestar sobretudo na forma de ações concretas que extrapolem a dimensão
retórica”.
O teor da publicação escolhida, se trata de decisão de um juiz federal
que autorizou a realização de terapias para pacientes que estão enfrentando
problemas psicológicos em relação a sua orientação sexual, por parte dos
psicólogos e, até mesmo, aos que não aceitam a sua sexualidade e queiram
realizar a reversão dela. Segunda este decreto17, esta terapia é completamente
voluntária e não afirma que ser de outra orientação sexual, que não seja
heterossexual, tenha sido considerado doença. Porém, a cantora, ao se
manifestar sobre essa decisão, afirmou que teria sido decretado pelo governo,
que ser bissexual ou homossexual era uma patologia, e que com essa decisão,
estaria devastada por dentro, se sentido péssima. Muitos usuários se
manifestaram de forma negativa como positiva.
Com esta breve apresentação do que é diversidade e quais suas
dimensões na sociedade, daremos início a análise que tem como intuito
analisar o discurso, o interesse público e a visibilidade de uma cantora, a partir
de uma publicação que tem como tema a diversidade de gênero, em um de
seus canais oficias de comunicação, o Instagram, e qual pode ser a sua
representatividade e poder sobre este assunto.
17Decisão

que autoriza profissionais de área de psicologia para atuarem no tratamento de
questões que envolvam problemas de aceitação em relação a orientação sexual de um
indivíduo.
Liminar
539/2016:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=ADAB4EDAA5A517
33CD57572374A17561.proposicoesWeb2?codteor=1501093&filename=Avulso+PDC+539/2016.
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Os conceitos Interesse Público, Discurso e Visibilidade pautaram o
movimento desta análise. Para tanto, o corpus de pesquisa foi categorizado a
partir destes termos, do qual veremos suas definições a partir do referencial
teórico.Segundo

Bardin

(2009),

realizar

análises

de

conteúdo

sobre

determinados conceitos facilita na associação destas palavras, ou seja, estuda
os estereótipos já existentes no âmbito social. Com este estudo, é possível
compreender o surgimento dessas associações relativas e ainda realizar
associações livres, a partir de suas percepções.

6.1 O INTERESSE PÚBLICO

No início desta análise, começaremos dando uma breve introdução
sobre o conceito que foi escolhido, de acordo com os autores utilizados no
referencial teórico.
Segundo Arendt (2001), o termo Interesse Público ou Esfera Pública, se
deu início com a cultura grega (Polis) e para explicar sua definição, a autora
utilizou de duas possibilidades. Estas são: Público x Privado, como veremos no
quadro abaixo:
Quadro 6 – Percepções sobre o público e o privado
Público

Privado

Baseia-se no uso da persuasão;

Baseia-se na família;

Homens que se libertavam da vida;

Chefe da família exerce poder;

Reino de liberdade e igualdade;

Reino de Violência;

Liberdade de expressão;

Sem discussão livre ou racional;

Contrária as limitações da vida biológica: Subordinados

por

ter coragem, liberdade, arriscar a vida;

biológicas;

Vive de ações políticas e discursos.

Privado de ação política.

necessidades

Fonte: elaborado pela autora segundo Arendt (2001)

Na esfera pública, temos a característica do uso da política, onde suas
premissas partem da persuasão, ação e discurso. Os cidadãos tinham total
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liberdade para participar e exercer os assuntos da Polis e derrotar as
necessidades da vida privada, ou seja, o homem que conseguisse solucionar
todos os problemas da casa e de sua família teria liberdade para usufruir da
liberdade e igualdade, e assim, participar dos assuntos políticos. Nesta esfera,
não existe a desigualdade, todos são livres para expressar suas emoções e
opiniões e tudo que se relaciona a esfera pública, poderá ser visto e ouvido por
um grande número de indivíduos.
Na esfera privada, a casa e a família são os únicos interesses. Ocorre o
uso de violência e força, pois existe apenas um chefe e este tem poder
absoluto sobre os outros. Não ocorrem discussões racionais ou liberais. Todos
movem suas vidas pelas necessidades biológicas, isto é, alimentação,
segurança, espaço para residir, etc. O homem que escolhe viver nesta esfera,
não pode se envolver na política, pois não é considerado inteiramente humano
e capaz de vencer o seu instinto natural da vida privada que escolheu, porém,
Arendt (2001) também afirma que até os momentos mais íntimos de um
indivíduo acabarão por ser tornarem públicos, a partir de transformações da
vida.
Referente a postagem realizada pela cantora Anitta, percebe-se a
utilização de um assunto com grande interesse público que é a diversidade.
Neste vídeo, a cantora se manifesta sobre um assunto polêmico e de grande
visibilidade para a população. O assunto do vídeo trata-se de uma decisão da
Justiça Federal, que permite a possibilidade de realização de terapias por parte
de psicólogos, para pessoas que se consideram gays e lésbicas, tratando está
orientação sexual como uma doença e prometendo a sua reversão sexual.
A publicação que foi realizada pela cantora Anitta, apresentava
características de comoção e indignação com essa decisão, e a artista se
manifestou contra este tipo de reversão, mostrando sua solidariedade, tanto
para seus amigos, quanto para seu público, os quais fazem parte desta esfera
que está sendo abordada. A artista se manifestou da seguinte forma: “Hoje é
um dia muito triste para toda a população brasileira. Eu acabo de saber que foi
considerado doença ser gay, ser bissexual, ser homossexual. Eu estou
devastada por dentro e quero mandar toda a minha solidariedade do meu
público que me faz chegar até aqui, para os meus amigos e mandar toda a
minha força... eu não sei como a gente consegue ajudar, mas ....eu estou aqui
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rezando para que o nosso país de atenção...para que os nossos
representantes deem atenção para o que realmente é importante, que é
consertar a nossa miséria, a nossa corrupção, a nossa falta de educação, de
instrução, até mesmo pra ninguém cometer uma burrice como essa”.
Junto com esta manifestação, a cantora cita problemas de interesse
público que o país vem sofrendo, como política, corrupção, miséria, falta de
educação e instrução. Esta publicação gerou mais de oito mil (8.000)
comentários, e destes, apenas os trezentos (300) últimos foram analisados.
Muitos destes comentários trazem críticas à cantora Anitta, informando
que ela é falsa e que na verdade não se importa com questões que envolvam a
diversidade. Outros se manifestavam de forma a apoia-la, dando prioridade
para este assunto. Alguns informavam que a cantora estaria passando uma
informação errônea sobre o que foi decido e que ela estaria causando a
“discórdia”, aumentando a possibilidade de interpretações e discussões, por
simples falta de interpretação e conhecimento sobre o assunto. Estas mesmas
pessoas fizeram comentários relatando qual o real acontecimento e teor
daquela decisão e existem também os que citavam questões tanto ideológicas
quanto religiosas para se justificar.
Esta publicação e estes comentários apresentam características visíveis de
interesse público, em relação a teoria que foi abordada.Vejamos: A cantora, ao
se manifestar sobre este assunto de forma livre na esfera pública, como explica
a teoria do público x privado de Arendt (2001), se tornou alvo de grandes
críticas, ações e discussões com as pessoas que utilizam aquele canal de
comunicação e que também apresentavam a necessidade de se manifestar de
acordo com o que estava sendo visto. Muitos destes comentários abordavam
este assunto de forma empírica, outros se manifestavam com assuntos que
não se relacionavam com a diversidade, dando entrada para outros assuntos
que também estejam presentes na esfera pública e que apresentam grande
discussão, causando a impressão de não estarem dando valor as questões que
evolvam a diversidade.
A publicação e os comentários que foram feitos se caracterizam ao
termo Interesse Público, pois apresentam notoriedade por parte da população e
também contém caráter de acessibilidade, ou seja, tudo que vem a público está
acessível a todos os tipos de pessoas, podendo ser visto e ouvido por qualquer
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um, fazendo com que se torne subjetivo a cada percepção, proporcionando
diversas opiniões e a discussão delas, na medida em que são compartilhadas e
que se relacionam entre si. Deve-se entender, que nesta situação também já
ocorreu a esfera privada, pois antes de uma informação ou opinião se tornar
pública, ela pertence apenas a uma única pessoa, porém, a partir de
transformações da sociedade, em suas vidas e, no decorrer que estas opiniões
são compartilhadas, ela poderá ser classifica como interesse público, como
questões de diversidade, economia, saúde, etc.
Questões pessoais ou de natureza biológica, são consideradas privadas,
porém, ao se libertar de servilismo e do amor a própria vida, criam coragem
para trazer a público, questões como estas, abrindo caminhos para o
conhecimento e a discussão.
A inserção da temática da diversidade como discussão do interesse
público fica visivelmente apropriada na interação dos sujeitos conforme o
quadro abaixo:
Quadro 7 – Percepção do Interesse Público
Formação discursiva
Seria o mesmo se eu estivesse
insatisfeita
com
minha
condição
HETERO e desejasse uma orientação
para rever esta orientação, se continuo
com ela ou não. Será que se me
negassem essa vontade iriam entender
da mesma forma que estão entendendo
com essa permissão atual? Ou diriam
que é preconceito a negação ao meu
pedido, porque desejo mudar a minha
orientação de HETERO para HOMO?
Obrigada por esse vídeo, falaste tudo.
Estou completamente desolada por este
País, é muito triste ver aonde chegamos.
O que era pra ser uma opção própria
virou doença e o que realmente está nos
preocupando virou segundo plano. Mas
enfim quem somos nós né. Lhe desejo
todo o sucesso do mundo pois sou uma
grande fã e adoro o seu trabalho. Espero
que continue defendendo essa causa.
Anitta falou tudo, por isso que sou seu
fã!! Sou gay e tipo acho injusto fazerem
essa lei querendo fazer "Uma Cura" a
me poupem!! Porque eles não vão fazer

Síntese
Neste comentário refere-se as possíveis
dúvidas sobre orientações sexuais. A
Usuária apresenta uma proposta de
inversão sobre o tema da cura gay. E se
fosse um hétero querendo rever sua
orientação, seria permitido? Ocorre
interesse público quando ela aborda esta
questão social e abre a discussão para
outras probabilidades que envolvam as
pessoas e suas particularidades, mas
que também se manifestam na esfera
pública.
Nesta publicação, a usuária apresenta
um posicionamento de defesa sobre a
opinião da Anitta e menciona que
deveriam estar preocupados com outras
questões que assolam o país. Vemos
interesse público quando ela se
manifesta sobre o assunto do vídeo e
aborda outras questões que também
atingem outras pessoas, mesmo que
estes problemas não estejam explícitos
no comentário.
Neste comentário, vemos uma pessoa
que se considera homossexual e que se
sente completamente atingido e ofendido
com essa decisão. O usuário cita
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outras coisas importantes como por
exemplo as pessoas que estão
desempregadas na miséria e esses que
roubam que acontece todo o dia e não
fazem nada? Eles querem fazer uma
coisa com a gente que faz parte da
LGBT e querem nos destruir porquê?
Somos todos humanos temos direito de
nos expor porque acho ridículo você ficar
ali escondido e não poder se mostrar!!
Eu defendo muito porque sou gay e
tenho amigos héteros e mulheres que
gostam de homem que me respeitam e
que apoiam nossa escolha!! Eles que
vão se importar com coisas que estão
destruindo
nosso
país!!
#DeixeNosSerLivres

questões problemáticas da sociedade,
como desemprego e miséria e afirma
que esses são os reais problemas que a
população deveria se preocupar. Este
comentário se torna de interesse público,
justamente por abordar estas questões e
por citar que as pessoas têm o direito de
se expressar livremente e de escolher
sua orientação sexual, sem precisar se
esconder.

Fonte: elaborado pela autora (2018)

A relação destes três comentários é a mesma: ambos relatam sobre
outras questões que deveriam estar em debate na esfera de interesse público e
apresentam um posicionamento contra a decisão em questão, apoiando o
discurso da cantora.
O primeiro comentário da usuária faz uma pergunta bastante
questionável: E se fosse ao contrário, como ocorreria a manifestação se uma
pessoa hétero solicitasse ajuda ao governo e psicólogos pois quer tratamento
para reversão, já que quer se homossexual. Esta questão se encaixa
perfeitamente na teoria de interesse público, pois ela aborda uma questão
social que permite abrir uma discussão para outras probabilidades que
envolvam as pessoas, suas crenças, opiniões e particularidades e que também
estão presentes na esfera pública e podem se manifestar livremente.
No

segundo

comentário,

a

usuária

se

manifesta

sobre

seu

posicionamento e defende a liberdade de escolha e pensamento, como fala a
teoria de Arendt (2001), onde as pessoas são livres para se manifestarem e
decidirem sobre suas vidas. A usuário também entra em outros assuntos que
são considerados inclusos à esfera pública, mesmo que eles não estejam
explícitos, mas que ficam visíveis no momento em que ela diz: “O que era pra
ser uma opção própria virou doença e o que realmente está nos preocupando
virou segundo plano”.
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Sobre o último comentário, vemos o relato de uma pessoa homossexual
que expões seus sentimentos em relação a esta decisão que se mostra
ofendido com o que ela propôs. Ele, assim como o usuário do segundo
comentário, também menciona questões que envolvem problemas sociais que
o país vem enfrentando, como o desemprego e miséria e afirma que esses são
os reais problemas que a população deveria se preocupar. Ele também
menciona o grupo LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e
Transgêneros), que se destina a promover a diversidade das culturas,
baseadas na identidade sexual e de gênero. Este comentário se torna de
interesse público, justamente por abordar estas questões sociais e por
mencionar um grupo de grande discussão e visibilidade no mundo todo. O
usuário também afirma que as pessoas têm o direito de expressar livremente
sua opinião e suas escolhas de vida, sem precisar se esconder, assim como
explica a teoria de Arendt (2001), sobre esfera pública. Outro ponto visível que
se encaixa neste comentário é o fato de uma pessoa, que inicialmente
pertencia a esfera privada, com suas individualidades e questões pessoais, ter
coragem e vir a esfera pública e se manifestar sobre isso, tornando-se
pertencente a esta última mencionada.
A partir da análise geral e também da análise minuciosa destes três
comentários, possibilitou-se um maior entendimento sobre o termo Interesse
Público e quais são suas características.
6. 2 DISCURSO
O conceito discurso pautou o movimento da análise de conteúdo nesta
monografia, assim como o termo analisado anteriormente. Para tanto, o corpus
de pesquisa foi categorizado a partir deste termo, do qual veremos suas
definições.
O termo Discurso, segundo Charaudeau (2016), se refere a qualquer
pronunciamento que seja feito por uma pessoa. Nada mais é do que se
expressar através do si mesmo para outra pessoa ou para o mundo inteiro. É
através dos discursos que se constrói a imagem de quem está se
manifestando, a partir de seus comportamentos, maneiras de falas, uso de
palavras, relações com outras pessoas, ou seja, se trata da subjetividade do
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sujeito que se expressa. Pensamentos ideológicos, opiniões e conteúdo,
segundo o autor, não fazem parte dessa construção de imagem.
O autor criou dois pontos para se explicar a construção de um discurso
que poderá se tornar reconhecido, como veremos no quadro abaixo:
Quadro 8 – Credibilidade e Legitimidade
Credibilidade
É necessário saber fazer para transmitir
competência;
Domínio de conteúdo e exatamente do
que se fala;
Demonstrar razão, passar segurança e
experiência;
Carisma.

Legitimidade
Cultivo da credibilidade;
Aptidões econômicas e governamentais
e sociais.

Fonte: elaborado pela autora segundo Charaudeau(2016)

A credibilidade e a legitimidade se completam em um discurso. Com
estas duas questões unidas e alinhadas, a pessoa que se manifesta terá
sucesso na construção de sua imagem. Para se ter credibilidade no que se
fala, é necessário saber fazer para transmitir competência, dominar exatamente
do que se fala, demonstrando razão, passar segurança e experiência. É após
esse cultivo de credibilidade que uma pessoa passa a ter a sua legitimidade e
melhores aptidões. A legitimidade parece adquirida quando um ator político já
foi reconhecido como candidato a uma eleição, ou como eleito, por exemplo,
porém, o autor também explica que ter apenas legitimidade não é o suficiente
para se exercer o poder, a perda da credibilidade acarreta também, na perda
da legitimidade. O carisma é outro ponto importante que faz parte da
credibilidade, pois essa característica aumenta a confiança das pessoas,
porém, em relação a legitimidade, o carisma não é aconselhável pois pode ser
confundido como excesso, e segundo o autor, não é necessário o uso de
carisma para se construir uma legitimidade institucional. Ou seja, se um público
vivencia questões de crise ou sofre por algum acontecimento social, ele acaba
por buscar um horizonte, algo que lhes de segurança, algo que transmita
identificação ou uma pessoa que seja um suporte suscetível para se chegar a
uma resposta ou ideal.
Outros autores apresentam uma abordagem mais ampla sobre discurso.
Para Halliday e Matthiessen (2004), o discurso nada mais é do que o tipo de
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linguagem que é utilizado. Um sistema de símbolos e elementos que a partir
deles, é possível realizar interpretações e significados do que se é dito. Já para
Orlandi (2005), o discurso não se trata das questões gramaticais e de
linguagem, embora esses itens tragam boas contribuições para uma análise, e
sim do caminho que ele percorre para chegar até certo ponto. O discurso busca
compreender o sentido da linguagem, procura fazer a mediação da realidade
dos homens nas questões sociais e naturais do mundo.
Ao se pronunciar como emissora de informação, a cantora se manifesta
de maneira informal, não utilizando a norma culta da língua portuguesa. A
escrita que foi feita ao lado do vídeo publicado também foi feita de maneira
informal. Com relação às características físicas, a cantora se mostrou bastante
abalada, usando frases como “Hoje é um dia muito triste para toda a população
brasileira”, “estou devastada por dentro” e “estou rezando para que os nossos
governantes deem atenção as coisas que realmente são importantes”. A
cantora também passou a impressão de querer chorar por essa decisão se
mostrou solidária com a população que se sente ofendida com essa proposta.
Todas essas informações fazem parte do grupo de símbolos do qual os autores
Halliday e Matthiessen (2004) se referem, onde a partir do que se é dito, é
possível realizar interpretações e significados.
Referente aos comentários que foram feitos nessa postagem, ambos
apresentam grande variação de opiniões e de discursos e muitos deles fogem
do contexto da publicação, querendo atingir outros problemas sociais que o
país vem enfrentando, dando a entender que esta questão não é tão
importante quanto a questão do qual o vídeo aborda. Alguns utilizam palavras
de apoio, outros foram criados a partir de suas culturas ou costumes, no que se
acredita e defende. Também foi utilizado a religião para se explicar, outros
mencionam a lei e existem, também, aqueles que utilizam exemplos de
conhecidos para justificar seus posicionamentos e ideais. Todas estas
características podem ser classificas como a teoria de Orlandi (2005), onde a
autora explica que o discurso, nada mais é do que a busca do homem para
compreender o sentido das coisas. A busca por mediação da realidade com as
questões sociais e naturais do mundo.
Buscando adequar o pensamento de Charaudeou (2016) para esta
análise, podemos perceber os termos de credibilidade e Legitimidade. Dos
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trezentos comentários que foram analisados, noventa e oito (98) apresentaram
caráter de incentivo, ou seja, dão credibilidade ao discurso que a cantora fez
sobre diversidade, legitimando sua conduta. Setenta e seis (76) continham
carácter de repúdio, ou seja, para estes usuários, não existe credibilidade e
nem legitimidade para a cantora em relação a estes assuntos. Por fim,
cinquenta e quatro (54) comentários apresentaram informações úteis para
análise, com textos que contém opinião sobre a diversidade e sobre a maneira
que a cantora se manifestou, sendo negativos ou positivos, se enquadrando
com credibilidade e legitimidade, como veremos no quadro abaixo:
Quadro 9 – Percepção de Discurso
Formação discursiva
Desde que não queiram fazer exposição
fazendo apologia a pedofilia ou com
quadros insinuando homossexualismo
aberto para crianças e zuando com a
imagem de cristo exposições essas que
são financiadas com dinheiro público
podem dar o rabo a vontade desde que
não seja no meio da rua.

Olha eu sou da igreja e tal,mas gente oq
adianta vc ser hetero,e seguir a biblia,e
quando se casa Comete aduterio,bate
na mulher,ou a mulher bate no
homem,algumas pessoas casam com
outras por interesse ou por dinheiro,e
depois q consegue tudo e se separa
como CASAMENTO OU NAMORO
FOSSE
UM
LIXO,
ja
os
trans,gays,lesbica CASA POR AMOR,
nao adianta vc viver na igreja e chegar la
fora fazer tudo errado,pensa bem ne
gente ELES CASA POR AMOR,ENTAO
ME POUPE

Vc conseguiu achar o documento da
Iiminar expedida pelo juiz? São 5
páginas, Ii rapidinho e não tem nada
falando de cura gay. A Iiminar apenas
resguardar o profissional (psicólogo)
sobre não sofre nenhuma punição caso
alguém o procure para tentar entender
seus sentimentos. Cura gay não existe!
Vamos dizer não ao preconceito e a

Síntese
Nesta publicação podemos perceber
uma pessoa com vários preconceitos e
intolerância. Também dá para perceber
o uso de linguagem informal, menciona a
religião e dinheiro público. Percebe-se
que o assunto principal, que é a
diversidade, fica em segundo plano. Este
comentário, em relação ao comentário
da cantora Anitta, sobre o assunto da
diversidade,
apresenta
a
falta
credibilidade e legitimidade.
A usuária se caracteriza como sendo
uma pessoa da igreja, e apresenta um
discurso que envolve práticas da bíblia.
Aparentemente defende a liberdade de
escolha de gênero pelo fato de que
pessoas que não são dessa mesma
escolha, façam coisas erradas diante de
Deus e da bíblia. Ocorre o uso do
português informal e muitos erros de
digitação, possibilitando ser uma pessoa
com pouca instrução. Este comentário,
em relação ao comentário da cantora
Anitta e sobre a diversidade, apresenta
um pouco de credibilidade e legitimidade
sobre a artista, porém possui um
argumento questionador.
Neste último comentário, vemos um
usuário fazendo uma correção sobre o
que a artista falou e considerando-a uma
pessoa desinformada sobre o assunto. O
usuário se manifesta contra a reversão
sexual, porém adverte que caso seja de
vontade da pessoa, ela pode sim buscar
ajuda para entender seus sentimentos,
se mostrando a favor dessa situação
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desinformação! Jornais distorcem a
decisão do juiz, formulam uma frase de
efeito para manchete. Vamos |utar para
acabar com o preconceito, mas não
fazendo injustiça.

mas contra a cura gay. Apresenta
linguagem informal e parece ser uma
pessoa culta e informada, qual busca
saber sobre os assuntos afundo. Este
comentário, em relação ao comentário
da cantora Anitta, apresenta a falta de
credibilidade e legitimidade sobre a
artista.

Fonte: elaborado pela autora (2018)

No primeiro comentário, podemos perceber uma pessoa com vários
preconceitos e intolerância, sejam culturais ou artísticas. O usuário menciona
sobre outro fato que ocorreu no país, que foi uma exposição de arte elaborada
por um dos maiores bancos do país, o Santander, nomeado como
Queermuseo18. Esta exposição tinha como intuito, mostrar a diferença e a
diversidade na ótica dos Direitos Humanos e foram apresentadas obras criadas
por artistas brasileiros e internacionais. Porém, a exposição foi acusada de
fazer apologia à pedofilia, zoofilia, ofensas a símbolos religiosos, agressões,
violência e nudez. Esta exposição de arte foi fechada antes do previsto, por
causa das manifestações que ocorreram no local. Outra coisa que podemos
perceber, é o uso de linguagem informal e o uso de termos que insinuam a
intolerância e o preconceito em relação a diversidade de gênero. É mencionado
que ocorre o uso “indevido” do dinheiro público, ou seja, exposições de artes
não são importantes na sociedade e por fim, o assunto da diversidade fica em
segundo plano e como um fato nada respeitado. Este comentário, em relação
ao comentário da cantora Anitta e sobre o tema da Diversidade, apresenta a
falta de credibilidade e legitimidade sobre ambos.
No segundo comentário, percebe-se uma pessoa extremamente
religiosa, que apresenta um discurso que envolve manifestações da bíblia,
como o pecado do adultério, da inveja e da ira. Referente ao tema da
diversidade, a usuária se mostra positiva a liberdade de escolha de gênero e
usa como justificativa o fato de que as pessoas que são héteros fazem coisas
erradas diante das orientações que constam na bíblia e de Deus e as pessoas
que pertencem a outras orientações sexuais ocorre um maior respeito, amor e
verdade. A usuária apresenta português informal com muitos erros de
18

Exposição de arte criada pelo banco Santander, abordando a Diversidade. Link para acesso a matéria:
https://veja.abril.com.br/blog/rio-grande-do-sul/veja-imagens-da-exposicao-cancelada-pelo-santander-nors/
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gramática e acentuação, o que remete ser uma pessoa de pouco estudo e
instrução. Este comentário, em relação ao comentário da cantora Anitta e ao
assunto da diversidade, apresenta um pouco de credibilidade e legitimidade
sobre a artista e sobre o assunto, porém, possui um argumento religioso
questionador para justificar a defesa da escolha de gênero. Por exemplo: Se
pessoas que se consideram pertencentes ao grupo LGBT agissem da mesma
forma que pessoas que se consideram héteros, em questões que envolvam a
bíblia, então a usuária iria se opor a defesa de gênero?
Referente ao último comentário, percebemos que ocorre uma correção
sobre o que a cantora se manifestou. O usuário informa que a artista está
desinformada sobre a decisão do governo federal e menciona um documento
onde informa o real teor dele: não existe nada falando sobre uma possível cura,
porém, quando for de interesse de uma pessoa procurar um profissional da
psicologia para entender melhor seus sentimentos, este terá o apoio que
precisa.
O usuário se mostra contra a reversão sexual, porém adverte que caso
seja de vontade da pessoa, ela pode sim buscar ajuda. Percebe-se o uso de
linguagem informal e parece ser uma pessoa que busca ler e entender sobre
acontecimentos do mundo e que busca sabe sobre os assuntos afundo. Este
comentário, em relação ao comentário da cantora Anitta, apresenta a falta de
credibilidade e legitimidade sobre a artista, toda via, apresenta credibilidade
sobre o assunto da diversidade.

6.3 VISIBILIDADE

Bourdieu (2009) explica que a visibilidade ocorre sempre quando existe
um espaço social, que possibilite uma disputa de fala. É nele onde ocorrem os
choques de opiniões. O direito de fala é disputado constantemente e é
característica clássica deste campo, seja ele onde for iniciado, qual motivo ou
por quem se classifica como envolvido.
Partilhado deste mesmo significado, porém usando dimensões para
categorizá-las, Gomes (2008) explica que para uma notícia estar na esfera
pública é necessário que ela passe pela exposição da esfera da visibilidade. As
informações devem estar acessíveis e disponíveis se convertendo para a
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visibilidade. É após passar por esta esfera, que os temas se tornam disponíveis
e introduzidos para o debate de interesse público, ou seja, o autor divide a
esfera pública em duas dimensões. Estas são: a visibilidade e a discutibilidade,
como mostra o quadro a seguir:
Quadro 10 – Visibilidade x Discutibilidade
Visibilidade
Oposto do segredo;
Disponibilidade e Acessibilidade

Discutibilidade
Razões públicas;
Diálogo.

Fonte: elaborado pela autora segundo Gomes (2008)

Já para Weber (2011) existe uma classificação para se entender o
conceito de credibilidade, pois, segundo ele, ocorre um somatório de
aparências, representações, fé e carisma, isto é, a imagem se traduz nas
disputas e pactos estratégicos que tem como intuito, conquistar credibilidade e
a visibilidade a partir, também, de seus processos de percepção e aferição
individual. Vejamos o quadro a seguir para entender melhor a distinção de cada
termo usado pelo autor:
Quadro 11 – Visibilidade e Credibilidade
Visibilidade
Somatório de aparências;
Recepção e aferição individual;
Interesse do indivíduo e da sociedade.

Credibilidade
Somatório de aparências;
Recepção e aferição individual;
Interesse do indivíduo e da sociedade.

Fonte: elaborado pela autora segundo Weber (2011)

Isto é, para Weber (2011), visibilidade e credibilidade andam juntas e
apresentam as mesmas características. O movimento de circulação ordenado e
contínuo dessas informações depende de competências que são capazes de
reconhecer a potencialidade dos temas e das respostas a ele. Quanto maior for
a sua repercussão, maior será a capacidade seletiva e a reunião de
informações, proporcionando a amplificação da sua possibilidade de formar
criticamente uma imagem pública sobre as instituições e sujeitos.
Estes conceitos se encaixam para a análise dos comentários que foram
categorizados para a palavra chave deste subcapítulo, pois, se tratando do
termo visibilidade, se todas essas manifestações foram feitas em uma rede
social, local onde as pessoas fazem declarações abertamente e milhões de
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outras pessoas podem ter acesso a esse discurso, então a cantora já está
visivelmente exposta a possíveis interpretações, a partir dos seus somatórios
de aparência, fazendo com que a sua credibilidade como artista e formadora de
opinião seja construída. Sobre o termo discutibilidade, pode-se caracterizá-lo
pelas manifestações públicas, onde ocorre o diálogo, a justificação e a
argumentação de situações que são levadas aos públicos. Ou seja, existe um
espaço para ocorrer uma discussão, que são os casos das redes sociais.
Para termos uma melhor visualização e entendimento sobre a teoria
deste trabalho, aplicado na análise dos comentários que foram feitos na
postagem da cantora Anitta, observemos o quadro a seguir, onde consta a
forma discursiva e a breve descrição da síntese deste depoimento:
Quadro 12 – Visibilidade
Formação discursiva
Crianças morreram queimadas em uma
creche e não teve nenhum post. Isso é só
pra ganhar seu público gay que te enche de
dinheiro.

A decisão atende a pedido da psicóloga em
um processo aberto contra o colegiado que
aplicou uma censura é profissional por
oferecer a terapia dos seus pacientes. A fim
de
interpretar
a
citada
regra
em
conformidade contra a constituição a melhor
hermenêutica a ser conferida aquela
resolução deve ser aquela no sentido de não
provar o psicólogo de estudar ou atender
aqueles que, VOLUNTARIAMENTE.

A todos esses artistas que estão postando
uma coisa totalmente equivocada, estou
deixando de seguir, é preciso buscar
conhecimento sem alienação, pararem de
compartilhar aleatoriamente informações
"intoxicadas". Procurem pela decisão e leiam
na íntegra, por algum motivo não consigo
compartilhar o link, pois o Instagram de
famosos barra, mas deixo minha decepção,
de fato, coisas bem piores estão
acontecendo e ninguém toma atitude a

Síntese
Vemos uma pessoa que não dá importância
as questões da diversidade e que procura
colocar a atenção em outro assunto que está
na mídia, ou seja, na esfera da
discutibilidade. A cantora não apresenta
credibilidade a partir da opinião deste
usuário, porém utiliza os conceitos de
discutibilidade, pois, está se manifestando
sobre a postagem de uma outra pessoa. O
usuário fala de assuntos que têm visibilidade
na mídia, inclusive, afirmando que a cantora
busca esta visibilidade e credibilidade com o
público gay.
A usuária explica como se deu início ao
pedido de terapias. Ocorreu que esta
psicóloga ofereceu terapia a um de seus
pacientes e o colegiado censurou seu
pedido. Esta busca pelo direito de terapias
causou uma grande visibilidade para esta
classe de trabalho, para o público LGBT,
causando grande discussão e repercussão
na mídia. Apresenta português informal e
uso de palavrasespecíficas do Direito, o que
possibilita ser uma pessoa que trabalhe
nesta área.
Este comentário também fala sobre a falta
de desinformação por parte da cantora e a
disseminação de informação errada. Este
usuário
se
mostrou
informado
e
decepcionado. Vemos nesta publicação a
presença da visibilidade quando falamos da
disseminação de informação por parte da
mídia e por pessoas famosas que
apresentam
um
grande
poder
de
convencimento sob outras pessoas. A
credibilidade está bastante abalada, pois a
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respeito. Porém, se deixar levar por
compartilhamento pagão também não vai
mudar em nada.

cantora
passou
informações erradas,
segundo esta pessoa e o conceito de
discutibilidade está presente pelo fato dele
ter ido para uma rede social e se
manifestado sobre determinado assunto.

Fonte: elaborado pela autora (2018)

No primeiro comentário, podemos perceber uma pessoa que deixa o
assunto da diversidade para segundo plano e procura envolver outros assuntos
que também estão na mídia, isto é, na esfera da visibilidade. Em relação a
credibilidade da cantora, nota-se que ocorre a ausência deste conceito, pois o
usuário não dá atenção para o que a cantora está falando e ainda afirma que
ela está utilizando de assuntos de interesse público para se destacar e ganhar
visibilidade e até mesmo credibilidade com o público gay, pois a cantora
apresenta um discurso de defesa e que, aparentemente, se mostra bastante
abalada com essa decisão do governo. Estas características se enquadram no
conjunto de somatórios de aparências que favorecem a criação da credibilidade
e visibilidade da artista em questão. Sobre o conceito de discutibilidade, ele
aparece quando o usuário se manifesta sobre a postagem de uma outra
pessoa.
Neste segundo comentário ocorre a explicação de uma usuária que diz
que este processo teve início por parte de uma psicóloga que tentou realizar
terapias em seus pacientes e que por este motivo, o colegiado censurou seu
pedido. Esta busca pelo direito de terapias causou uma grande visibilidade
para esta classe de trabalho e para o público LGBT, causando grande
discussão e repercussão na mídia. Muitos agiram contra e muitos agiram em
favor.Esta publicação apresenta português informal e uso de palavras que
remetam a ciência do Direito, possivelmente esta pessoa trabalhe na área da
advocacia. Este usuário também faz uma correção sobre o que a cantora Anitta
falou, deixando explicito que as terapias são completamente voluntárias.
Para o último comentário que usaremos como exemplificação deste
conceito, percebemos que ocorre o mesmo problema do segundo: a falta de
informação. O usuário afirma que a cantora não tem conhecimento sobre a
decisão feita pelo governo federal, mostrando-se decepcionado com a
manifestação da cantora e afirmando que irá parar de seguir famosos que se
aproveitam de informações erradas para aparecer na mídia. Que é necessário
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a busca e o estudo para dialogar sobre tais questões e não a alienação. Vemos
a presença da visibilidade quando falamos da disseminação de informação por
parte da mídia e por parte de pessoas famosas que apresentam um grande
poder de convencimento sobre outras pessoas. Aparentemente, a credibilidade
da cantora se mostra bastante abalada, por ter repassado informações erradas,
segundo a pessoa que escreveu este comentário. Em relação ao conceito de
discutibilidade, ele está presente no fato do usuário ter ido para uma rede
social e se manifestar sobre um determinado assunto que está na esfera
pública.
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6.4 BANG, BANG, DEI MEU TIRO CERTO: A UNIFICAÇÃO DOS CONCEITOS
E A IMPORTÂNCIA DA COMPREENSÃO TEÓRIA PARA ESTE TRABALHO.

Após realizarmos a análise, separadamente, de cada um dos conceitos
que foram determinados para a elaboração e entendimento, faremos uma
análise geral, unificando todos eles, com a finalidade de mostrar a importância
que cada um deles tem para com o outro e para a conclusão, pois, cada um
deles se completa, caracterizando o final.
Na análise anterior, foi possível perceber, a partir dos comentários que
foram realizados, a aplicação da teoria que foi fundamentada inicialmente neste
trabalho. Os conceitos escolhidos para esta análise foram: Interesse Público,
Discurso e Visibilidade.
Estes três conceitos apresentam uma ligação bastante importante um
com outro, como será mostrado na síntese a seguir.
O termo Discurso, segundo Charaudeau (2016), se refere a qualquer
pronunciamento que seja feito por uma pessoa e que atinja outras ao seu redor
e é através deste discurso que se constrói a imagem de uma pessoa, a partir
de seus comportamentos, maneiras de fala, uso da linguagem formal e informal
e até mesmo a maneira que se escreve. É a partir do uso do discurso que
abriremos a segunda porta de compreensão deste trabalho, isto é, o Interesse
Público.
Segundo Arendt (2001) o termo Interesse Público se divide em duas
esferas, como foi visto anteriormente, a pública e a privada. Estas duas esferas
apresentam características diferentes, porém, no decorrer do tempo e da vida e
a partir das transformações que ocorrem neste período, a privada acaba por se
tornar pública, pois no momento em que falamos sobre algo de nossas vidas
para outras pessoas e elas passam a ser compartilhadas, consequentemente
abre-se a porta para a Visibilidade. Claro que o termo Interesse Público não
pode ser classificado como sendo para qualquer assunto, mas sim, para
questões que envolvam uma grande parcela de pessoas e opiniões, e que seja
um bom motivo de pauta, como é o caso da Diversidade, assunto já abordado.
Por fim, Bourdieu (2009) explica que a visibilidade ocorre sempre que
houver um espaço social que proporcione a discussão, a disputa de fala e a
troca de opiniões. Ocorre a disputa pela atenção e pelo direito de discurso, seja
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onde for e por quem for iniciado. Isto é, no momento em que ocorre o
compartilhamento e a exposição de informações, torna-se possível que as
pessoas criem opiniões negativas ou positivas, se manifestando e fazendo com
que aquele assunto seja cada vez mais disseminado para outras pessoas, se
tornando cada vez mais visível, a partir do interesse público.
Todos estes três conceitos foram visíveis e aplicáveis de alguma forma
na inferência deste trabalho, proporcionando uma discussão crítica, a partir das
percepções que foram destacadas. Em seguida, foram selecionadas algumas
publicações que a própria cantora fez, mas que não foram utilizadas
anteriormente. Se trata da descrição do vídeo e de uma única resposta que a
cantora deu a uma manifestação de um usuário sobre o que ela havia
publicado. Sobre estas manifestações, serão feitas análises em conjunto, isto
é, serão utilizados os três conceitos para descrevê-la, permitindo a
compreensão unificada dos termos e como eles se completam.
Ao realizar a publicação do seu vídeo noInstagram, a cantora escreveu
uma descrição. O conteúdo era diferente em comparação à oratória. No quadro
que veremos a seguir, consta a formação discursiva que a cantora utilizou e ao
lado, faremos uma breve síntese que envolva os três termos utilizados,
Discurso, Interesse Público e Visibilidade.
Quadro 13 – Descrição da postagem da cantora
Formação Discursiva
That's what happens in my country.
People dying, hungry, the government
killing the country with corruption, no
education,
no
hospitals,
no
opportunities... and the authorities are
wasting their time to announce that
homosexuality
is
a
sickness.
Homosexuals and bisexuals now have a
treatment for this "sickness" here. So I
ask... who is the real sick person here?
I'm praying God that these real sick
people find the cure of these crazy minds
and start to look at the real important
things here. / O Brasil se devastando e
as autoridades preocupadas com quem
queremos nos relacionar. Isso precisa
acabar. Deus, cure a doença da cabeça
do ser humano que não enxerga os
verdadeiros problemas de uma nação.
Pais, não obriguem seus filhos a

Síntese
Discurso: Uso de duas línguas: o
português e inglês; manifestação de
descontentamento
com
o
país;
envolvimento do termo Deus; apresenta
uma
linguagem
informal
e
um
posicionamento de defesa em relação a
diversidade de gênero.
Interesse Público: O assunto apresenta
grande interesse na esfera pública por
se tratar da diversidade; outros assuntos
também são mencionados, como os
problemas do Brasil, que também tem
grande interesse na esfera pública;
Visibilidade: O assunto já apresenta
bastante visibilidade na esfera pública; o
uso deste assunto também possibilita
que a cantora se torne visível; o uso de
uma segunda língua para explicar o teor
de seu vídeo também se torna um fator
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procurarem cura pra uma doença que de visibilidade, pois atingira pessoas de
não existe, baseados neste fato político. fora do país;
Essa busca interminável sim pode deixalos realmente doentes.

Fonte: Quadro elaborado pela autora (2018)

Nota-se, que nesta descrição que a cantora fez de seu vídeo, na sua
página do Instagram, ocorre a presença de um discurso de duas línguas: o
português e oinglês, provavelmente para causar um maior impacto de sua
manifestação tanto para seu público nacional quanto para o internacional,
colaborando para sua imagem, porém, entre os trezentos (300) comentários
que foram analisados, nenhum aparecia escrito em inglês, o que talvez
signifique pouco engajamento ou interesse deste público. A cantora também
faz uma manifestação de descontentamento com o país, onde as autoridades
estão apenas preocupadas com questões das quais não deveriam estar e
deixando de lado os reais problemas. Também é utilizado o termo Deus e por
esse motivo pude perceber a presença de muitas pessoas religiosas que se
manifestaram contra o uso do nome de Deus. Muitos destes comentários
apresentavam cunho de preconceito sobre a população LGBT e afirmavam que
eles não representam a bíblia e que a cantora Anitta estaria fazendo
disseminação de ódio, usando a palavra de Deus. A postagem da cantora
apresenta uma linguagem informal e um posicionamento de defesa em relação
a diversidade de gênero.
Em relação ao conceito Interesse Público, este assunto já tem grande
repercussão na esfera pública por se tratar da diferença que existe entre as
pessoas e suas opiniões. A cantora também utiliza outros assuntos que estão
na esfera da discutibilidade, como os problemas do Brasil.
Sobre o conceito da Visibilidade, se torna importante pelo fato que ela permita
que a artista se torne cada vez mais visível, com posicionamento e que possa
influenciar milhões de pessoas. O uso de uma segunda língua para explicar o
teor de seu vídeo também se torna um fator de visibilidade, pois atingirá
pessoas de fora do seu país de origem;
Após realizar a postagem desta publicação que analisamos no quadro
acima, pela cantora Anitta, foram feitos muitos comentários sobre o
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pronunciamento da mesma, muitos de cunho de incentivo, outros de cunho de
repúdio e muitos outros dos quais não apresentavam conteúdo de utilidade,
como por exemplo, menções de outras pessoas e divulgação de marcas ou
canais pessoais. Entretanto, de todos os comentários que foram feitos na
publicação, apenas um deles foi respondido pela artista, e são estes dois
comentários que vamos analisar no próximo quadro:
Quadro 14 – Análise de emissão e recepção de um usuário do Instagram
e da cantora Anitta
Comentário de um usuário
A grande mídia é um fake News em
momento algum o juiz disse que é uma
doença, o problema de nós é que
espalham a notícia e acreditamos, eu
também acreditei até agora pouco onde
vi a liminar verdadeira do juiz e entendi
que ele apenas dá a liberdade de
escolha pra quem quer dialogar com um
psicólogo, isso acontece em outros
países mas aqui o Brasil tudo é
distorcido da verdadeira notícia.

Resposta da Cantora Anitta
Eu sei disso. Inclusive conversei com um
profissional da érea a respeito antes do
vídeo. O problema é que muitos gays
são menores de idade. E muitos pais
são Ieigos no assunto. Imagina um pai
preconceituoso vendo a justice
reconhecer que ser gay é uma doença,
que tem tratamento. Quantos pais não
obrigarão seus filhos a passarem por
este tratamento. O quão traumatizante
isso pode ser pra uma criança ou
adolescente que quer se aceitar do jeito
que é?

Fonte: Quadro elaborado pela autora (2018)

No comentário que foi feito pela usuária do Instagram, vemos uma
pessoa que corrige as informações que a cantora passou em seu vídeo e ainda
informa que a mídia possui grande parcela de culpa em relação as informações
que elas transmitem. Neste sentido, a usuário quis dizer que a mídia que tem
grande interesse em expor informações e que é a grande causadora da
visibilidade de informações e que ela transforma e modifica as notícias,
fazendo com que as pessoas acreditem no que eles, canais de comunicação,
querem.
A mídia também pode ser considerada uma influenciadora na
disseminação de informações e que, a partir delas, acabam passando os
assuntos para a esfera do interesse público. Pela forma de escrita e pela
ocorrência de correção, pode-se dizer que esta pessoa apresenta ter instrução
e interesse para buscar a veracidade das informações. O conceito de discurso
está presente no momento em que o usuário está se manifestando sobre a sua
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opinião e sobre outras opiniões. Podemos perceber também, que o conceito de
visibilidade aparece quando a cantora se manifesta, pois ela está contribuindo
para que este assunto continue na esfera pública e marcando sua presença e
posicionamento sobre o assunto, situação que pode acarretar na influência de
outras pessoas.
Ao responder o comentário da seguidora, a cantora Anitta se manifestou
de forma positiva e que sabe das coisas que a usuária citou em seu
comentário, utilizando a frase “eu sei disso”, porém, não continua a falar sobre
o envolvimento da mídia, da distorção da verdade e do entendimento errado
sobre a decisão do governo, apenas se manifestou mais uma vez, explicando
que foi à procura de um profissional para entender melhor sobre o assunto e
que a partir desta conversa, conseguiu entender suas dimensões e afirmou que
o grande problema é a situação de crianças e adolescentes que são menores
de idade, onde muitos deles não terão opção de escolha, por terem pais
preconceituosos e que serão levados a tratamentos por estes, causando
grande transtorno emocional e de aceitação.
Em nenhum momento a cantora deu atenção à correção que foi
realizada por esta usuária e por muitos outros que também procuraram explicar
e indicar que ela lesse a liminar que determina, se for opcional, a realização de
tratamento psicológico sobre a orientação homossexual. A cantora manteve um
discurso consistente e não se manifestou, claramente, sobre as possíveis
interpretações erradas.
Este comentário possui cinco mil, cento e trinta e nove (5139) curtidas e
quarenta e oito (48) comentários, a grande maioria deles falando coisas sem
importância, como piadas, propagandas e outros assuntos que não são
importantes para este trabalho. Poucos se manifestando em apoio e alguns em
forma de repúdio.
Esta atitude de não reparação pode ser vinculada à teoria de Benoit
(1997). O autor afirma que ocorrem possíveis etapas e características para a
reparação de uma imagem. No caso da cantora Anitta, ela usou o método de
minimização, isto é, fazer com que assunto principal se torne menos
importante. Ocorre também o uso da transcendência, que é o uso de
informações mais relevantes, tentando fazer com que seu erro pudesse ser
abafado e outra questão entrasse na discussão. A cantora apontou sobre
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menores de idade serem forçados a irem realizar tratamento reversivo por
determinação de seus pais.
Dando continuidade, será utilizado o último conceito que permitirá
concluir o entendimento desta monografia e dar maior abrangência teórica.
Dos trezentos (300) comentários que foram analisados, a grande maioria
se manifestou de forma positiva, elogiando a cantora e dando apoio para que
ela continue a se pronunciar sobre causas sociais. Estas pessoas confirmaram
o discurso que a cantora fez, se manifestando de forma a concordar com ela,
mas não foram atrás de mais informações sobre este decreto para saber do
seu real teor e quase todas estas pessoas apresentavam comentários sem
textos de opinião, com informações que pudessem dar embasamento para
aquela afirmação, eram apenas frases como: “Isso mesmo, Anitta. Eu te apoio”,
“eu te amo, Anitta, continua assim”. Tendo escolhido analisar esse conteúdo, a
teoria que foi utilizada para este discurso da cantora e de sua repercussão se
chama Espiral do Silêncio. Criado por Noelle-Neumann e citado por Hohlfeldt
(2001) em sua obra, a teoria afirma que as pessoas só emitem suas opiniões
quando elas têm certeza que esta opinião pertence ao conjunto da maioria das
opiniões que foram manifestadas. Isso ocorre pelo medo de que a sua opinião
seja julgada e retaliada diante das demais. Essa situação acarreta na retração
de muitas pessoas ao se manifestarem, ocasionando o silêncio e a
concordância automática sobre a opinião que se sobressai.
Analisando o discurso, foi possível perceber dois tipos de opinião, as
que concordam com a cantora e as que não concordam com ela. A opinião que
apresenta maior força dentre os comentários analisados é a de incentivo ao
discurso da cantora. As expectativas diante desse discurso parecem ser de
grande durabilidade e credibilidade para a maioria porém não ocorre a
fundamentação correta das informações por parte dessas pessoas, apenas a
concordância do que se é recebido. Alguns usuários foram contra as
informações que a cantora utilizou, escrevendo o verdadeiro teor da
informação, porém pouquíssimas pessoas se manifestavam em relação a isso,
o que ocasionou a pouca visibilidade destes comentários. O grau de emoção
que a cantora utilizou também foi fator essencial para conquistar a opinião
pública.
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Nota-se, que nesta postagem, ocorre a teoria da Espiral do Silêncio,
pois, poucas pessoas se manifestaram sobreo real teor desta decisão e o
restante acaba por concordar com a cantora, fazendo com que os poucos
comentários de teor corretivo não se destaquem e com que outras pessoas
deixem de se manifestar por se sentirem pertencentes a opiniões que não
apresentamvisibilidade e que parece não ter tanta relevância sobre as demais.
A grande maioria foi influenciada pela opinião da cantora, provavelmente por
ser uma pessoa famosa e influente perante aos demais, causando a retração
de muitas outras e o silêncio destas eque, consequentemente, causam o
consentimento daquela opinião, mesmo sem se manifestarem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após os cruzamentos dos conceitos que foram determinados para
estudo deste trabalho, é possível compreender que ocorre grande ligação entre
todos estes termos. Estes são: Discurso, Interesse Público e Visibilidade. É
possível identificar todos eles na postagem da cantora e nos comentários que
foram realizados, a partir da concepção dos teóricos que foram escolhidos para
o embasamento desta análise. Também foi possível responder ao problema
que foi determinado como objetivo principal e os específicos deste trabalho,
que são: perceber como se dá a percepção da imagem da cantora Anitta a
partir de seu discurso em temas de Interesse Público na esfera da Opinião
Pública e identificar as definições e dimensões dos termos interesse público,
discurso e visibilidade no conteúdo analisado da cantora, buscando
compreender qual é a imagem da cantora a partir da sua estratégia discursiva.
Veremos a seguir, a apuração dos seguintes objetivos no decorrer desta
análise.
O conceito de Discurso foi localizado em todo o momento desta
pesquisa, tanto pela sua forma de escrita, envolvendo pontuações, utilização
do português formal e informal, quanto pelos símbolos que eram utilizados e
suas percepções. O discurso que a cantora utilizou mostrou-se na maioria dos
comentários, positivos e com incentivo e credibilidade, no entanto, também
ocorreram comentários que mostravam a falta de credibilidade sobre a artista.
Em relação ao conceito Interesse Público, este termo mostra-se
presente no momento em que assuntos que interessam uma grande parcela da
população são lançados na esfera pública. Desta forma, ao causar grande
repercussão, o tema se torna alvo de discussão e reflexão. O caso da
postagem que a cantora inseriu em um de seus canais oficiais, que aborda a
questão da Diversidade, reitera a noção de interesse público, representado no
discurso de uma parcela da opinião pública.
No vídeo, a cantora se mostrou de forma a apoiar todo o tipo de amor e
relacionamento, sem se importar com opções de gênero. Esta manifestação,
fez com que ocorresse a interação dos usuários sobre este assunto, o que
explica o outro conceito que é a Visibilidade. Na prática, encontra-se este
conceito no momento em que ele é lançado na esfera pública digital, fazendo
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com que as pessoas deem atenção a ele. Este termo parece ter bastante
semelhança ao de Interesse Público, no entanto, a visibilidade ocorre de
maneira mais seleta e opcional, como no caso desta polêmica, onde a cantora
decidiu dar maior visibilidade sobre o ocorrido e se manifestou sobre ela,
fazendo com que muitas outras pessoas se manifestassem também e
tornassem esse assunto mais visível e possível à discutibilidade.
Sobre o último conceito, ao se ter noção do que significa a teoria sobre
Espiral do Silêncio e de acordo com o desenvolvimento deste trabalho, fica
claro associar com todas as informações que foram retiradas da postagem
escolhida para análise. A grande maioria concordou com o discurso da cantora
Anitta, porém, aquele discurso não estava exatamente correto, mas mesmo
assim, a opinião da cantora e de seus apoiadores foi a que mais se destacou,
silenciando opiniões contrárias, referente a decisão da Justiça Federal de
número 539/2016.
Quanto à imagem da cantora Anitta, frente à opinião pública, percebe-se
que a maioria das pessoas, que se pronunciaram em sua publicação, são fãs
que apenas concordam com seu discurso. A retórica está baseada em termos
adjetivados e de apoio à artista. São pessoas que não buscam saber mais
informações sobre o tema. Ocorre uma grande influência de opinião, o que
agrega para sua imagem, visibilidade e credibilidade como formadora de
opinião, porém, esta influência parece pertencer apenas ao seu público fiel (fãs
que apenas elogiam e concordam com ela), pois entre eles, pude perceber
também, em pequena quantidade, comentários falando sobre informações
erradas que a cantora estaria fazendo, disseminando ódio, discussões e brigas.
Para este público que consegue deixar de lado o sentimento em relação
a cantora, foi possível perceber o grande descontentamento e, algumas destas
pessoas, até disseram que iriam parar de seguir a cantora, por estar fazendo
fakenews e que fariam isso com todos os artistas que se manifestassem sem
ter conhecimento sobre os assuntos.
A imagem dela, para estas pessoas, parece ficar prejudicada, porém, a
artista pareceu não dar importância, pois quando retornou para se manifestar
sobre um dos comentários, não corrigiu seu erro, mas afirmou ter conversado
com um profissional da área e fez uma constatação, acrescentando a
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informação de que adolescentes podem sair prejudicados frente a este decreto,
em razão da ausência de autonomia para decidirem sobre seus atos.
Referente aos objetivos que foram propostos no início desta análise,
todos tiveram êxito de alguma forma. Uns se destacaram mais que outros, mas
todos puderam ser apurados.
Inicialmente, foram encontradas algumas dificuldades em relação a
primeira etapa da metodologia, que foi a pré-análise. Conteúdos que fossem de
interesse público não são muito presentes nas redes sociais da cantora Anitta,
por isso foi necessária uma maior abertura de período para a busca destas
informações, que se fixaram entre setembro de 2017 até final de abril de 2018.
Ocorreu também, a dificuldade na seleção dos comentários, pois houve uma
limitação deles, onde só puderam ser analisados os últimos comentários. Os
outros são ocultos pelo Instagram.
Referente ao resto da pesquisa, não ocorreram outras dificuldades e o
desenvolvimento da análise se mostrou acessível.
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APÊNDICE A
PUBLICAÇÕES DA PRÉ-ANÁLISE
TWITTER
https://twitter.com/Anitta/status/978623391
082139648

Tema: Inovação
Data: 27/03/2018
Horário: 10h22min
Curtidas: 14.696
Retweets: 14.696
Comentários: 486

https://twitter.com/Anitta/status/982086232
162226176

Tema: Política
Data: 5/04/2018
Horário: 23h42min
Curtidas: 39.447
Retweets: 8.085
Comentários: 836
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https://twitter.com/Anitta/status/982108510
883213312
Tema: Política
Data: 6/04/2018
Horário: 01h11min
Curtidas: 38.092
Retweets: 4.817
Comentários: 866

https://twitter.com/Anitta/status/982999942
003380224

Tema: Música
Data: 8/04/2018
Horário: 12h13min
Curtidas: 5.546
Retweets: 587
Comentários: 197
https://twitter.com/Anitta/status/987327568
813621255

Tema: Empreendedorismo
Data: 20/04/2018
Horário: 10h50min
Curtidas: 1.863
Retweets: 199
Comentários: 49
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FACEBOOK

Tema: Patologia
Data: 13/04/2018
Horário: 13h21min
Curtidas: 2.7 mil
Compartilhamentos: 58
Comentários: 242

Tema: Empreendedorismo
Data: 20/04/2018
Horário: 13h21min
Curtidas: 2.7 mil
Compartilhamentos: 58
Comentários: 66

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/p/Be
k8FzHFC-J/?taken-by=anitta

Tema: Apropriação Cultural
Data: 30/01/2018
Curtidas: 500.327 mil
Comentários: 28,554 mil

85
https://www.instagram.com/p/BZ
M8GkHFhco/?hl=pt-br&takenby=anitta
Vídeo
Tema: Gênero
Data: 18/09/2017
Curtidas: 370.722
Visualizações: 1.978.421
Comentários: 81.304 mil
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APÊNDICE B
PUBLICAÇÃO ESCOLHIDA PARA ANÁLISE
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APÊNDICE C
DESCRIÇÃO DO ÁUDIO DA PUBLICAÇÃO
Hoje é um dia muito triste para toda a população brasileira. Eu acabo de saber que
foi considerado doença ser gay, ser bissexual, ser homossexual. Eu estou
devastada por dentro e quero mandar toda a minha solidariedade do meu público
que me faz chegar até aqui, para os meus amigos e mandar toda a minha força... eu
não sei como a gente consegue ajudar, mas ....eu estou aqui rezando para que o
nosso país de atenção...para que os nossos representantes deem atenção para o
que realmente é importante, que é consertar a nossa miséria, a nossa corrupção, a
nossa falta de educação, de instrução, até mesmo pra ninguém cometer uma
burrice como essa.
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APÊNDICE D
TABELA DE CODIFICAÇÃO

Comentários
Verdade. Triste...
você pode ser feliz com la persona que faz você feliz
Parabéns falou bonito 🙋🙋🙋🙋
Kkk
isso ela não esperou 3 meses pra falar kkkk
Lindá
Linda
#teApoio
É muito especial....
foi ironia
obrigada por esse vídeo, falaste tudo. Estou completamente
desolada por este País, é muito triste ver aonde chegamos. O
que era pra ser uma opção própria virou doença e o que
realmente está nos preocupando virou segundo plano. Mas
enfim quem somos nós né.😂😂😂lhe desejo todo o sucesso do
mundo pois sou uma grande fã e adoro o seu trabalho. Espero
que continue defendendo essa causa. #LINDA😘
Parabéns anitta👏👏😢
😢😢😢
Rt
Verdade
😢
Parabéns
Ult
Rt
Curte
Ninozabumbeiro
Lindaaaaa
Não entendi essa mensagem! Se não me falha a memória vc
disse que vc era a cura gay! Para os 🏳️🌈lgbt isso foi muita
falta de respeito!
Vc é muito sabiá....ms quando n tinha muito sucesso....por isso
hj é essa estrela toda ....t admiro muito ... eu t defendo qd
alguém fala p mim q n gosta de vc....mas em fim ...Deus
abençoe sempre e lhe proteja da maldade...vc muito
especial...por isso é por outras coisas q já vi vc fazendo ....
parabéns pelo seu trabalho....bju no coração ...

Codificação
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2

3
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1

3

1
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O q houve com seus lábios nesse vídeo?
Kkkkkkkkkkkkk olha essa cara de choro que falsa meu
elaja faz isso!
haa. Sim. Fico feliz int
Que linda😍
olha a boca dela
jajajajaja te juro boluda
O que mais me preocupa nesse país é ter tanta ignorância
sendo disseminada, falta educação, falta tudo.
liazitamaral@dudinhaeff
Eu quero você
LL lQQßqq1aOAUSQap0 psqlqĺqqq9keieprrw3źßs 1Lĺld
ZÁß§vz !,
I8ii
melhor resposta 👏🏼👏🏼
Que boca essa..afffff
Anitta está certissimaamooo linda que deus te ilumine
Isso mesmo anitta
Que amoor 💝 Pode deixar que representatividade é o que não
vai faltar nessa luta! Ainda mais com um ariano do meu lado... o
bagulho vai longe!! Haha😘
Não importa o que os outros falam doente è quem da esse
diagnostico cada è o que è a vida è de cada um Não do mundo
de ipocrezia. Que Não veem o que realmente
èdoença,Nãoinporta homem ou mulher, porq o carater Não ta na
masculinidade, nem na feminilidade ta na alma, e essa só quem
sabe èDeusssss
👏👏👏👏Falo e disse Anitta👏👏
anitta
Falsa
É verdade Anitta vc está certa e os homofóbicos se doem até
demais...
Its illegal.
horrivel
Aiii ki tudo.
O minavc e fora do normal. Affffff
Lindaa
anitta É exatamente isso! ❤️
Ta quase chorando, tadinha
Corretíssima
Linda 😍
cliviane_moreira_@keniavsantos
Tem q curar a burrice das pessoas compartilharem algo que nao
se sabe afundo, pesquise mais sobre esse tema @anitta

2
2
2
1
1
2
2
3
0
1
0
0
0
1
2
1
1

1

3
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
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Arraso👏🏼👏🏼👏🏼
AMEN BOO U COOL HI
Vc está linda linda parabéns
do de vctadinha.da até pena de vc.
Eu timamooo
Anitta
stefy_462@cleiton238
lavinyaarrudaAnira
_yoh@marihc_
#Verdade!!
pois é
Kkkkkkk
Uhumm
E verdade princesa concordo com VC sou seu fan linda
Meu, que vídeo mais tosco é esse..ondeta o discernimento das
pessoas? Coisa forçada dos infernos..
Mais falsa que isso, Impossivel.
Olhando esses comentarios as pessoas falando que e muito
forçado oq ela está dizendo, me poupe gente se a pessoa ñ faz
o povo reclama se a pessoa faz o povo reclama. ANITTA ESTÁ
E MAIS QUE CERTA❤
concordo plenamente
è isso mesmo , safadeza pura
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😉😂😉😂
o único certo é só Jesus , o resto é resto
Kkkkkkk
e se preocupar mas com Jesus , pq nossa única salvação
Kkkkkkkkk
Deus condenar as coisas , e as pessoas quer passa por cima da
palavra de Deus , Inventando moda , isso é contra lei de Deus e
sempre será , por isso nem todos entraram no reino dos céus 😄
wdmsrdndjxebdkebrdjdbfskd k
wfnwkdbwnfdkebdnebdndebdnddmebdkdbe
Ela aumentou mais a boca? Credo
😂
esse beição 😂😂😂😂
virtocorreia@binirun
carolmurta@vinicbsalves
pqvcnn da seu dinheiro pra melhorar a condição de vida do
povo, ao invés de defender algo q nn existe?
Falou lindamente
Anitta eu te amo
Falou e disse Anitta por isso eu sou lésbica e tenho orgulho de
ser assim...diferente do mundo quando você esteve aqui em
minha cidade não pude entrar no seu camarim pois não

0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
2
2

3
1
0
0
1
0
1
0

3
0
2
0
0
0
0
2
1
1

3
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quiseram deixar eu fiquei muito triste e fui pra casa
chorando...espero que eu tenha uma oportunidade algum
dia💜💜💜💜
Mas eu gosto dela😍😘
Meu Deus eu amo está mulher linda cada dia mais,Anitta é a
minha vida a minha motivação de estáaq, quando eu conheci a
Anitta pela internet eu já amei ela de cara hj eu vivo pela a
minha Anitta eu não admito q fala mal dela na minha frente está
está onde está hj pelo o talento dela eu te amo Anitta vc é a
minha vida hj linda maravilhosa minha rainha
socorro, acabei de descobrir por vc que eu não existo!!! 🙄🙄🙄
😔😔😔😔😔
kkkkkkk né! Tbm concordo
Ótimo
Que triste saber que ainda temos esse tipo de pensamento.
Parabéns Anita por ser humana .
Kkkkkkkkmurri
Kkkkkkk
Kkkkk
eutô morta 😂😂😂😂😂
vc é mt lindo pra falar dela
você é gay?
o fato de vc ter primos gays não te torna uma pessoa mais
benevolente. Pelo contrário, revela mãos ainda onde você pode
chegar. Se você não é gay, qual o interesse no assunto
Ah, obrigado flor! Cê também é. Beijos.
aii eu sei
Parabéns
todo mundo é safado bb! Pode ser gay,hetero,bi e lesbica
MuchlovemuchRespectalways
pessoas sem conteudo vivem da mediocridade alheia... To
contigo, falar da situação do país saúde, segurança ninguém
fala...
garota respeita a opinião alheia, é advogada da anitta agora???
Mediocridade é foda... só fala bosta... parece criança porra...
mimimimimimi
Ti amo muito anitta
oi miga sua fudida, tá atrasada no post essa tour já até passou e
tu ainda querendo argumentar �🏾♀️
Lá vem você novamente kkkkk a guardiã da fauna, defensora de
burr@s, asnos, antas, galinhas, piranhas, cachorr@s e porc@s.
Todos já entenderam que você gosta de putaria e
obscenidade @vasconcel0s..
kkkkk ué mas eu nem disse nada disso ué
Ela parece que tá mais preocupada com a boca dela do que com
os gays .... E tbm quando ela fala sobre doença sobre os gays
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parece que ela da risada... AFF
Teu papel de "crente" é espalhar o amor, amar os gays todo o
que for!
vc está certíssima.👏👏👏👏👏
gentinha é sua mãe que te deu a luz.
eitaaa povo delicia Brasil
Mano oq aconteceu c a boca dela? Eu não sabia que ela tinha
dente torto kkkkk
anita_vittar_ofcOl
Concordo com você Anitta, mas posso te dizer, nos precisa
entregar nas mãos de Deus. Só ele pode tudo. Parabéns 🎊
brinnaoficiallUly
guimauro_pv
Que boca é essa?
Tá mais preocupada com a boca dela q com os Gays kkkkkk
kkkk verdade
♥️♥️♥️
Anitta falou tudo, por isso que sou seu fã!! Sou gay e tipo acho
injusto fazerem essa lei querendo fazer "Uma Cura" a me
poupem!! Pq eles não vão fazer outras coisas importantes como
por exemplo as pessoas q estão desempregadas na miséria e
esses q roubam q acontece td dia e não fazem nd? Eles querem
fazer uma coisa com a gente que faz parte da LGBT e querem
nos destruir pq? somos todos humanos temos direito de nos
expor pq acho ridículo vc ficar ali escondido e não pd se
mostrar!! Eu defendo mtopq sou gay e tenho amigos heteros e
mulheres q gostam de homem q me respeitam e que apoiam
nossa escolha!! Eles que vão se importar com coisas q estão
destruindo nosso país!! #DeixeNosSerLivres
Desde que não queiram fazer exposição fazendo apologia a
pedofilia ou com quadros insinuando homossexualismo aberto
para crianças e zuando com a imagem de cristo exposições
essas que sãi financiadas com dinheiro público podem dar o
rabo a vontade desde que não seja no meio da rua.
layavioes5
an como assim 😿
Meu Deus
As pessoas não podem ser oque realmente são 😭😢
Mulher vai diminuir essa boia! Devastado fica nós com o nível do
teus beiço.
"Devastada" foi ótimo!
Precisamos nos preocupar com coisas mil vezes piores...famílias
necessitadas pela crise no Brasil não estão recebendo seus
salários, crianças e adultos morrendo com bala perdida
atemesmo dentro de suas casas ou escola, a violência absurda
q estamos vivendo
Isso que devemos nos preocupar...
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Presta atenção nas palavras, com a boca ela faz oq quiser e vc
devia saber ao invés de criticar
passou vergonha abraços
que ridícula vc dá até coceira
Pelo menos ela fica melhor que tu com esse filtro de cachorra na
cara
não me diga 😂😂😊😊
tárevoltadinha querida com os comentários?😂😂😂
eu exponho minha opinião quando eu caber necessária ok?
Anita é já diva e sabe muito bem o q alcançar... críticas
construtivas faz bem para o nosso ego e só mostra carinho, se
vc querida não tem essa coincidência ou falta de conhecimento
o problema é seu 😘
eu teria medo tb dessa sua juba. Me erra!
meus 11,2 mil seguidores acharam ela linda ❤️ além de natural
e maravilhosa, melhor que me matar com chapinha, progressiva
e tinta se ajeitar mas continuar uma escrota heim more 😘
erra? Sorte tua que a Anitta não tem tempo pra ver comentários
ridículos igual o seu sua fudida, pq não xinga a si própria que
pelo menos vai se enxergar #paz
Não estou nem ai e nem chegando pra o que vc e seus
seguidores acham dela...mas vc gostando ou não minha opinião
não deixarei de dar sempre que eu tiver um tempinho...vai te
lascar
Ridícula, coisa de velha perder tempo vindo criticar famoso,
chega coçar de vergonha
Vai arrumar um burro pra subir em cima...a propósito vc está
encomodadapq sua boca de lasca é igual a dela kkkkkkkk
Bacana, mas “expor” esse teu comentário ridículo e infeliz não
vai mudar oq ela quer, só faz vc ser uma ridícula, fudida que
vem no insta alheio botar defeito 😹👌🏾
Ah sim justo ! Mas em contra partida esses seus vão fazer toda
a diferença né more. acorda pra vida e seja útil pelo menos pra
si próprio... ah! E antes de querer fazer alguma indagação se
prepare para não passar por ignorante 😉👌🏽Suuuuuper dica
aproveita ✔️
Vou aproveitar o seu exemplo pra nunca ser infeliz assim igual
vc amém, faço bem pra mim e para todos que me seguem que
sabem o caráter e humildade que tenho, mas se vc é infeliz
assim pra vir xingar quem nem sabe da porra da tua existencia e
tá cagando para oq tu pensa, só resta orar por ti né more
Vergonha passa quem fecha os olhos para a realidade e
prejudica de forma fatal exatamente as pessoas que diz sentir
carinho só pra ganhar curtidas no Instagram. Vergonha é isso,
engolir a verdade é complicado mesmo, vcs que apoiam o
comentário de merda da Anitta vão ficar incomodados, mas é
assim mesmo quando percebemos que estamos fazendo papel
de babaca.
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boquinha Santa 😂😂😂😂👏🏽👏🏽👏🏽 gentinha é foda msm
Eu percebi tantos defeitos que ainda nem tinha reparado kkkk
Essa Mona se mete em tudo
essagrt é MT chata CR,
😂😂😂
Para que essa boca tafeiaaaa. kkkkk Angelina Jolie ela sim é
perfeita . 💜😁😁
❤️❤️❤️
Fica quietinha que está passando vergonha, mana
Está passando vergonha mana.
Olha eu sou da igreja e tal,mas gente oq adianta vc ser hetero,e
seguir a biblia,e quando se casa Comete aduterio,bate na
mulher,ou a mulher bate no homem,algumas pessoas casam
com outras por interesse ou por dinheiro,e depois q consegue
tudo e se separa como CASAMENTO OU NAMORO FOSSE UM
LIXO, ja os trans,gays,lesbica CASA POR AMOR, nao adianta
vc viver na igreja e chegar la fora fazer tudo errado,pensa bem
ne gente ELES CASA POR AMOR,ENTAO ME POUPE♡DOIS
BJS @anitta
Ela tem um dentinho torto quem viu
Mano ela tomo um soco na boca foi
Vc está só um pouquinho errada a bibliatambem foi achada
apenas um pedaço dela e nesse pedaço esatava escrito
algumas coisas e por mas que eu ache isso ou vc achei isso nós
n temks provas então é melhor ficarmos quietos kkkk
💩💩💩💩💩💩...
Repara apenas nessa boca 😂😂😂😂
Sem contar esse choro falso
Fico ridículo esse vídeo
👏👏
O que vc fez com sua boca? Gente... vc estava tao linda! Não dá
pra reverter?
Não consegui ouvir nada...essa boca roubou toda minha
atenção... Que medooo
👏👏👏👏👏👏👏😘
concordo muito contigo
Anitta tenha força, a pessoa que fez isso não pode ficar em puni
é muito bom você, desabafar você fica mais aliviada, parabéns
que você está desabafando, você é uma pessoa especial pra
mim sou seu, fã de carteirinha, você não merece ouvir, pessoas
ruins, sim pessoas boas como eu, Anitta
Sou de Embu das Artes sp
Todas s pessoas tem que terreseito com os outros mesmo que
seja diferente, Anitta é especial prammeu como um fã que eu
admiro muito o trabalho dela, parabéns Anitta continue o seu
trabalho,
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❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤Anitta
eu te amo com seu fã
gostei da resposta! Surpreendeu ate mais que o video! 👏👌
🙄🙄🙄🙄 nossa coitada devia ter medo dessa tua cara da
licença
melhor que você �🏾♀️
tá e dai ? 👌🏾🙄
e tu só tem bunda em cima da pia e ngm fala nada né fofa
e quem é bi ??? Oh meu Deus, bi sofre
vc é bi?
Sim
Mais vc não liga para esses tipos de preconceito não né?! Pq se
sim, se eu fosse vc eu nem ligaria❤
muyhermosaanitta me regala tu numero
Jesus,ele é o caminho a verdade é a vida
👏👏👏
👏👏
olha a boca dela
👄
melhor pessoa
ahazou!!! 👏👏
Que princesa sapeca linda muito elegante bem fofinha.....
luizblreis@claralamounierc
Pior que eles colocam A Bíblia como desculpa como por
exemplo "DEUS FEZ O HOMEM PARA AMAR A MULHER E A
MULHER PARA AMAR O HOMEM" cara isso me deixa com
muita raiva pq eles colocam a bíblia no meio disso a culpa n é de
ngm eles que são homofóbicos e falam que Deua n permite isso
que eu saiba "Deus mandou amar o próximo seja negro, branco,
rico, pobre, gay, e outros" pq todos nós somos iguais todos nos
temos boca nariz ouvido olhos braços pernas ossos e os 5
sentidos pq os gays são considerados uma doença se eles tem
as mesmas coisas que a gente e tem o mesmo sangue aff isso
me da muita raiva e ainda mais qua do falam mal
da @pabllo_vittaroficial isso é um absurdo odeio isso por isso q
esse País n anda
Vdd
Oi Anita meunome Yasmin
❤
Valeu!
❤️
Oi anitta meu nome é Tamires manda um beijo pra mim
isabelavss@devaniacristais
é😞
Deus ama o pecador mais abomina o pecado...Deus abençoe
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todos
Seria o mesmo se eu estivesse insatisfeita com minha condição
HETERO e desejasse uma orientação para rever esta
orientação, se continuo com ela ou não. Será que se me
negassem essa vontade iriam entender da mesma forma que
estão entendendo com essa permissão atual? Ou diriam que é
preconceito a negação ao meu pedido, porque desejo mudar a
minha orientação de HETERO para HOMO?
Viva ala
😢
Gente falem do assunto que ela falou, e não ficar julgando ela,
chamando ela de pico de pato, que ela parece uma pata, e etc...
Primeiro, ninguem tem culpa de ter nascido gay ou lesbica não,
se ele é gay é pq o hormônio feminino se desenvolveu mais, se
ela é lesbica é pq o hormônio masculino se desenvolveu mais
nela... Poxa não julguem, em um momento que estamos
passando, temos que ser irmãos,amigos... Claro que Deus fica
muito triste com tudo isso, de gay, lesbica... Mais ele fica triste
tbm com esses preconceitos que vcs tem!
👏👏👏👏👏
Para de bostejar pessoa limitada!
Que boca linda kkkkkkkkk
Anitta eu sou contra a violência sensual
A gente feis uma macha contra a isso
O nosso vereador quer dizer que as crianças são neutra se ela
quiser ser guei ela pode ser
Kkkkk
😍😋😍😇😑🤗😶😏🙄😇😗😣😎😑😐😊😃😍😊😇🙄😍😘😋😥😗😅😅
😅😘😘😘😘😘😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😘🙄😍😍☺😘🤗
☺�😋🤗😋🤗😇😘😋😘
Kkkkkk
❤❤❤❤❤💓💓💓💓💚💚💚💛💛💛💛💜💜💜💝💝💝💝💞💞💝💟💟💟
💕💕💕💖💖💖💖💗💗💗💙💙💙💘💘
Bolsonaro 2018 cura gay
Bolsonaro 2018 tratamento pisiquiatrico( cura gay no brasil )
tua boca tá horrorosa.
dear👏muchlove for u Lindaa
HelloyousoveryBeautiful
tatisall@marimferro @carinapacheco@gabimlator
Eu também sou
De
Adorei diva parabéns sábias palavras
👍
😂😂👍
Olha essa boca
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Nossa que ridículo tanta coisa pra ficar triste como aquelas
crianças que morrerão queimadas 😔
Parece uma pata
Kkkkkkkkk
kkkkkkkk parece muito viu kkkkkk
rannaraquel@__lausantos
Parece kkkk
É foda!😞
Anitta para de usar botox na boca paraaa!!! Vc é incrível amoure
não se estraga 👏🏽♥️
A boca dela tá igual bico de pato..😂😂
👍
Falou pouco mas falou bosta.
Na exposição do homem pelado, vai quem quer. Agora, o
ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO alguém é submetido à
força? Melhore o argumento e a atuaçao @anitta
Kkkkkkkkkkkkkkkk apenas do risada!
Deus criou você. Saiba que o seu gênero verdadeiro não é o
oposto que você pensa. Há um sentimento dentro do ser
humano que destrói ele ou ela a cada dia. A cura para esse
problema só é Possível com Deus. Mas ninguém.
Anitta, se isso fosse do gênero da própria pessoa. Homens que
chegam a igreja gays e lésbicas não mudariam. Eles vejam e
admitem que é perversão diante de Deus isso.e que tem cura
sim. Não com os homens mais sim com Deus.
Muitas pessoas racistas e idiotas
Beição vai estudar
Espirito de porco
Verdade... Isso pode devastar a vida de uma pessoa..
Oi
Quero ver chorar com a violência, desemprego, falta de água,
prostituição e abuso infantil, corrupção, drogas, etc. Me poupe.
Crianças morreram queimadas em uma creche e não teve
nenhum post. Isso é só pra ganhar seu público gay que te enche
de dinheiro
Pisou
Certíssima!
😉😉
😄😄
Bom
VER.ELA
Que pena
esteysonlinsult
Que caba mas safada que foi ferrar logo na sua boca @anitta
Desinformada
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Anita vc é bonitonha ..n estraga sua boca nao. Chega de
aumetarsaporra.
Minha menina💟💟
Anitta, chega de plasticas por favor 🙏🙏🙏🙏
Vc e muito linda e dança demais. Linda
tá linda assim
A prova disso e que nos e quem ligamos para ter vitorias.
Guerreiros honestos perseguidos mas nao acovardados. Sim e
mais uma agressão para nossa COMUNIDADE e nem por isso
cometemos tais injurias.
Dá pra aceitar que existe diabo mas não dá pra aceitar que ser
gay não é doença, alguém me ajuda
Jesus Cristo ta vendo tu pregando ódio contra o próximo nas
redes sociais, vai ter que abraçar o capeta quando morrer
E naquela época pessoas com grau de parentesco se
relacionavam, mas não é pecado? kkk e acho que tu não ta
lendo direito amiga, pois um dos principais mandamentos é amar
o próximo como a ti mesmo, e não tem entrelinhas, apenas o
próximo, se não se redimir desse pecado não vai pro céu hein,
Deus vai te deixar aqui
Que boca è essa?
E olhares pra ti meu bem? falar mal dos outros não é solução
também não és maravilhosa , por favor menos ódio
ainao enche
Não acredito que juiz algum falou isso, acredito que ele falou em
psicológo para os gays pq quando descobre ficam perturbado
mesmo não são fodos mas muitos ficam. As pessoas gostam de
destorcer as coisas
A grande mídia é um fake News em momento algum o juiz disse
que é uma doença, o problema de nós é que espalham a notícia
e acreditamos, eu também acreditei até agora pouco onde vi a
liminar verdadeira do juiz e entendi que ele apenas da a
liberdade de escolha pra quem quer dialogar com um psicólogo,
isso acontece em outros países mas aqui o Brasil tudo é
distorcido da verdadeira noticia
Anitta responde @devaniacristais eu sei disso. Inclusive
conversei com um proflssional da érea a respeito antes do vídeo.
0 problema é que muitos gays são menores de idade. E muitos
pais são Ieigos no assunto. Imagina um pai preconceituoso
vendo a justice reconhecer que ser gay é um doença, que tem
tratamento. Quantos pais não obrigarão seus filhos a passarem
por este tratamento. O quão traumatizante isso pode ser pra
uma criança ou adolescente que quer se aceitar do jeito que é?
Vc se equivoca quando diz que "ser gay é considerado doença".
A doença ela surge quando existe a falta da aceitação. Um
grupo de psicólogos entraram com essa ação popular para
revogar essa "restrição" de que o profissional não pode tratar
sobre o assunto. Assunto esse que diz SOBRE SE ACEITAR.
Creio que para haver essa atitude, muitas pessoas vão atrás do
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mesmo para poder lutar contra essa coisa que atormenta a
cabeça de muito deles. Seria legal se todos respeitassem essa
procura VOLUNTARIA da pessoa que quer receber uma ajuda
profissional.
Vc conseguiu achar o documento da Iiminar expedida pelo juiz?
São 5 páginas, Ii rapidinho e não tem nada falando de cura gay.
A Iiminar apenas resguardar o profissional (psicólogo) sobre não
sofre nenhuma punição caso alguém o procure para tentar
entender seus sentimentos. Cura gay não existe! Vamos dizer
não ao preconceito e a desinformação! Jornais distorcem a
decisão do juiz, formulam uma frase de efeito para manchete.
Vamos |utar para acabar com o preconceito, mas não fazendo
injustiça.
Anitta nãoo vi vc se manifestar aqui pelos mais de 100 Policiais
Militares mortos só esse ano..Vc como carioca deveria honrar
esses heróis que estão morrendo pra garantir um mínimo de
segurança e moralidade na sociedade.. 2 pesos e 2 medidas?
A decisão atende a pedido da psicóloga em um processo aberto
contra o colegiado que aplicou uma censura é profissional por
oferecer a terapia dos seus pacientes. A fim de interpretar a
citada regra em conformidade contra a constituição a melhor
hermenêutica a ser conferida aquela resolução deve ser aquela
no sentido de não provar o psicólogo de estudar ou atender
aqueles que, VOLUNTARIAMENTE.
No meu ponto de vista, ao invés de estarem cagando coisas
aleatórias as quais a modernidade já enterrou deverias cultivar
mais a educaçãoo é a saúde pública do país pois o mesmo se
encontra em situações precárias aonde só aumenta o número da
população onde o número dessa população é maior em
periferias e meio de rua! Então, parem com preconceitos e
achismos, doença é não ter amor ao ver uma criança passando
fome ou pessoas sendo mortas sem nenhum motivo! E
simplesmente eu fico triste ao ver a "evolução " do país Fico de
coração partido e arrasado em ver pessoas sem um pingo de
amor e afeto darem decretos
A todos esses artistas que estão postando uma coisa totalmente
equivocada, estou deixando de seguir, é preciso buscar
conhecimento sem alienação, pararem de compartilhar
aleatoriamente informações "intoxicadas". Procurem pela
decisão e leiam na íntegra, por algum motivo não consigo
compartilhar o link, pois o Instagram de famosos barra. Mas
deixo minha decepção, de fato, coisas bem piores estão
acontecendo e ninguém toma atitude a respeito. Porém, se
deixar levar por compartilhamento pagão também não vai mudar
em nada
Anita que polémica hein? Por acaso alguém nesse Brasil não faz
suas escolhas? Não é opcional? Tanto o gay como a Iésbica
decidirá se irá procurar um psicólogo, esse grupo da "elite"
brasiIeira não consegue tomar essa decisão? A decisão foi
coerente, agora vc dissimula a guerra; entre a família tradicional.
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Continua sendo promiscua e considerando o vídeo acima, vc
falou de algo que não tinha conhecimento. Antes de fazer vídeos
como esse disseminando a guerra, o ódio #apure Ieia a decisão,
as cláusulas, o texto, o contexto. Nenhum gay é doente,
nenhuma Iésbica é doente, terão amparo pela psicologia se
fizerem essa escolha. Pelas letras da suas músicas, percebe
que estudar nunca foi a essência aqui!
"Um dia triste para ’ toda a população brasileira" ?!?! Fale por vc,
querida ! Triste é o n° de policiais e inocentes que morrem todos
os dias, triste é a taxa de desemprego que atinge as famílias,
triste é a falta de segurança e o medo que enfrentamos a todo
memento, entre tantos outros problemas que assolam nosso
país e o Rio de Janeiro...
Tem vergonha de me qualificar brasileira com esse tipo de gente
no comando de nosso país! Em pleno século 21 e pessoas
agindo e pensando dessa forma! Pq não pensar na nossa
Amazônia que está desaparecendo, sendo vendida com sendo
nada? Pq não pensar no dinheiro retirado do prato de famílias
para encher o bolso de ladrão? Pq não pensar em quantas
famílias não tem um misero pão e uma agua Iimpa para saciar
sua sede e sua fome? Pq não pensar em quantas crianças e
jovens que logo cedo se entregam ao mundo criminal como
forma de "sobrevivência"? Pq não pensar em quantas famílias
não podem dar uma educação digna aos seus fllhos por conta
de um governo medíocre e corrupto? Brasil já passou da hora de
acordar! Vamos nos unir e reerguer do nosso país, porque esse
país e nosso e nós podemos sim torna-lo o melhor possível para
todos nós, mas sd se estivermos juntos! Devemos agir, não
adianta de nada ficar sentado assistindo pela tela da tv, celular,
computador. O mundo acabar e não fazer nada! Brasil vamos
agir!
Anitta é incrível como todos os poderes estão corrompidos, aliás,
tudo está podre! E nossos ”representantes" sé querem defender
interesses próprios ou de quem pode Ihe trazer algum tipo de
benefício. O Brasil parece estar indo contra a própria população
e negando todos os nossos direitos. Isso é um absurdo!
Retrocesso total! Não aceitamos.
Temos que respeitar os profissionais da psicologia que precisam
de autorização para poder ministrar tratamento terapêuticos a
quem necessitar de ajuda! Eu não pertenço a esse ramo do
saber, por isso não tenho autoridade para contestar profissionais
que ministram, a exemplo da medicina onde uma parte comunga
para o tratamento da homeopatia enquanto outros são adeptos
da alopatia. Ao que parece, data vénia, as vozes que se
levantam, não tem autoridade no assunto para contestar os
profissionais da seara (psicologia) que se debatem! Ainda,
permissa máxima vénia, até nos debates televisivos onde sé
aparecem jornalistas ou artistas, mas nenhum representante da
psicologia que defendem de per si, as suas posições! Ih! Falei...
Quanta ignorância! Essa decisão judicial em nenhum momento
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define gay como doente. Ela simplesmente permite que
psicólogos possam acompanhar através de terapia pessoas
QUE DESEJAM DEIXAR DE SER GAY. Não significa que virou
lei e que TODOS os gays devam se tratar. Significa dar
liberdade para quem quer buscar ajuda se assim deseja. Isso
não vai afetar a vida de ninguém. Então basta respeitar a
autonomia de cada indivíduo para fazer da sua vida o que acha
melhor. Impedir isso é desrespeitar essa autonomia e impor sua
ideologia para os outros. Respeito deveria ser algo recíproco.
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COMENTÁRIOS
obrigada por esse vídeo, falaste tudo. Estou
completamente desolada por este País, é muito triste
ver aonde chegamos. O que era pra ser uma opção
própria virou doença e o que realmente está nos
preocupando virou segundo plano. Mas enfim quem
somos nós né.😂😂😂lhe desejo todo o sucesso do
mundo pois sou uma grande fã e adoro o seu trabalho.
Espero que continue defendendo essa causa.
Não entendi essa mensagem! Se não me falha a
memória vc disse que vc era a cura gay! Para os lgbt
isso foi muita falta de respeito!
O que mais me preocupa nesse país é ter tanta
ignorância sendo disseminada, falta educação, falta
tudo.
Não importa o que os outros falam doente è quem da
esse diagnostico cada è o que è a vida è de cada um
Não do mundo de ipocrezia. Que Não veem o que
realmente èdoença,Nãoinporta homem ou mulher,
porq o carater Não ta na masculinidade, nem na
feminilidade ta na alma, e essa só quem sabe
èDeusssss
Tem q curar a burrice das pessoas compartilharem
algo que nao se sabe afundo, pesquise mais sobre esse
tema
Esses comentarios as pessoas falando que e muito
forçado oq ela está dizendo, me poupe gente se a
pessoa ñ faz o povo reclama se a pessoa faz o povo
reclama. ANITTA ESTÁ E MAIS QUE CERTA
Deus condenar as coisas , e as pessoas quer passa por
cima da palavra de Deus , Inventando moda , isso é
contra lei de Deus e sempre será , por isso nem todos
entraram no reino dos céus
Falou e disse Anitta por isso eu sou lésbica e tenho
orgulho de ser assim...diferente do mundo quando
você esteve aqui em minha cidade não pude entrar no
seu camarim pois não quiseram deixar eu fiquei muito
triste e fui pra casa chorando...espero que eu tenha
uma oportunidade algum dia
Que triste saber que ainda temos esse tipo de
pensamento. Parabéns Anita por ser humana .
O fato de vc ter primos gays não te torna uma pessoa
mais benevolente. Pelo contrário, revela mãos ainda
onde você pode chegar. Se você não é gay, qual o
interesse no assunto
Pessoas sem conteudo vivem da mediocridade alheia...
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To contigo, falar da situação do país saúde, segurança
ninguém fala...
Anitta falou tudo, por isso que sou seu fã!! Sou gay e
tipo acho injusto fazerem essa lei querendo fazer
"Uma Cura" a me poupem!! Pq eles não vão fazer
outras coisas importantes como por exemplo as
pessoas q estão desempregadas na miséria e esses q
roubam q acontece td dia e não fazem nd? Eles
querem fazer uma coisa com a gente que faz parte da
LGBT e querem nos destruir pq? somos todos
humanos temos direito de nos expor pq acho ridículo
vc ficar ali escondido e não pd se mostrar!! Eu defendo
mtopq sou gay e tenho amigos heteros e mulheres q
gostam de homem q me respeitam e que apoiam
nossa escolha!! Eles que vão se importar com coisas q
estão destruindo nosso país!! #DeixeNosSerLivres
Desde que não queiram fazer exposição fazendo
apologia a pedofilia ou com quadros insinuando
homossexualismo aberto para crianças e zuando com
a imagem de cristo exposições essas que sãi
financiadas com dinheiro público podem dar o rabo a
vontade desde que não seja no meio da rua.
Precisamos nos preocupar com coisas mil vezes
piores...famílias necessitadas pela crise no Brasil não
estão recebendo seus salários, crianças e adultos
morrendo com bala perdida ate mesmo dentro de
suas casas ou escola, a violência absurda q estamos
vivendo
Eu exponho minha opinião quando eu caber
necessária ok? Anita é já diva e sabe muito bem o q
alcançar... críticas construtivas faz bem para o nosso
ego e só mostra carinho, se vc querida não tem essa
coincidência ou falta de conhecimento o problema é
seu 😘
Vergonha passa quem fecha os olhos para a realidade
e prejudica de forma fatal exatamente as pessoas que
diz sentir carinho só pra ganhar curtidas no Instagram.
Vergonha é isso, engolir a verdade é complicado
mesmo, vcs que apoiam o comentário de merda da
Anitta vão ficar incomodados, mas é assim mesmo
quando percebemos que estamos fazendo papel de
babaca.
Olha eu sou da igreja e tal,mas gente oq adianta vc ser
hetero,e seguir a biblia,e quando se casa Comete
aduterio,bate na mulher,ou a mulher bate no
homem,algumas pessoas casam com outras por
interesse ou por dinheiro,e depois q consegue tudo e
se separa como CASAMENTO OU NAMORO FOSSE UM
LIXO, ja os trans,gays,lesbica CASA POR AMOR, nao
adianta vc viver na igreja e chegar la fora fazer tudo
errado,pensa bem ne gente ELES CASA POR
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AMOR,ENTAO ME POUPE♡DOIS BJS @anitta
Vc está só um pouquinho errada a bibliatambem foi
achada apenas um pedaço dela e nesse pedaço
esatava escrito algumas coisas e por mas que eu ache
isso ou vc achei isso nós n temks provas então é
melhor ficarmos quietos kkkk
Tenha força, a pessoa que fez isso não pode ficar em
puni é muito bom você, desabafar você fica mais
aliviada, parabéns que você está desabafando, você é
uma pessoa especial pra mim sou seu, fã de
carteirinha, você não merece ouvir, pessoas ruins, sim
pessoas boas como eu, Anitta
Todas s pessoas tem que terreseito com os outros
mesmo que seja diferente, Anitta é especial prammeu
como um fã que eu admiro muito o trabalho dela,
parabéns Anitta continue o seu trabalho,
Pior que eles colocam A Bíblia como desculpa como
por exemplo "DEUS FEZ O HOMEM PARA AMAR A
MULHER E A MULHER PARA AMAR O HOMEM" cara
isso me deixa com muita raiva pq eles colocam a bíblia
no meio disso a culpa n é de ngm eles que são
homofóbicos e falam que Deua n permite isso que eu
saiba "Deus mandou amar o próximo seja negro,
branco, rico, pobre, gay, e outros" pq todos nós somos
iguais todos nos temos boca nariz ouvido olhos braços
pernas ossos e os 5 sentidos pq os gays são
considerados uma doença se eles tem as mesmas
coisas que a gente e tem o mesmo sangue aff isso me
da muita raiva e ainda mais qua do falam mal
da @pabllo_vittaroficial isso é um absurdo odeio isso
por isso q esse País n anda
Seria o mesmo se eu estivesse insatisfeita com minha
condição HETERO e desejasse uma orientação para
rever esta orientação, se continuo com ela ou não.
Será que se me negassem essa vontade iriam entender
da mesma forma que estão entendendo com essa
permissão atual? Ou diriam que é preconceito a
negação ao meu pedido, porque desejo mudar a
minha orientação de HETERO para HOMO?
X
Gente falem do assunto que ela falou, e não ficar
julgando ela, chamando ela de pico de pato, que ela
parece uma pata, e etc... Primeiro, ninguem tem culpa
de ter nascido gay ou lesbica não, se ele é gay é pq o
hormônio feminino se desenvolveu mais, se ela é
lesbica é pq o hormônio masculino se desenvolveu
mais nela... Poxa não julguem, em um momento que
estamos passando, temos que ser irmãos,amigos...
Claro que Deus fica muito triste com tudo isso, de gay,
lesbica... Mais ele fica triste tbm com esses
preconceitos que vcs tem!
X
O nosso vereador quer dizer que as crianças são
X
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neutra se ela quiser ser guei ela pode ser
Na exposição do homem pelado, vai quem quer.
Agora, o ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO alguém é
submetido à força? Melhore o argumento e a
atuaçao @anitta
Deus criou você. Saiba que o seu gênero verdadeiro
não é o oposto que você pensa. Há um sentimento
dentro do ser humano que destrói ele ou ela a cada
dia. A cura para esse problema só é Possível com Deus.
Mas ninguém.
Se isso fosse do gênero da própria pessoa. Homens
que chegam a igreja gays e lésbicas não mudariam.
Eles vejam e admitem que é perversão diante de Deus
isso.e que tem cura sim. Não com os homens mais sim
com Deus.
Quero ver chorar com a violência, desemprego, falta
de água, prostituição e abuso infantil, corrupção,
drogas, etc. Me poupe.
Crianças morreram queimadas em uma creche e não
teve nenhum post. Isso é só pra ganhar seu público
gay que te enche de dinheiro
A prova disso e que nos e quem ligamos para ter
vitorias. Guerreiros honestos perseguidos mas nao
acovardados. Sim e mais uma agressão para nossa
COMUNIDADE e nem por isso cometemos tais injurias.
Dá pra aceitar que existe diabo mas não dá pra aceitar
que ser gay não é doença, alguém me ajuda
Jesus Cristo ta vendo tu pregando ódio contra o
próximo nas redes sociais, vai ter que abraçar o capeta
quando morrer
Naquela época pessoas com grau de parentesco se
relacionavam, mas não é pecado? kkk e acho que tu
não ta lendo direito amiga, pois um dos principais
mandamentos é amar o próximo como a ti mesmo, e
não tem entrelinhas, apenas o próximo, se não se
redimir desse pecado não vai pro céu hein, Deus vai te
deixar aqui
Não acredito que juiz algum falou isso, acredito que
ele falou em psicológo para os gays pq quando
descobre ficam perturbado mesmo não são fodos mas
muitos ficam. As pessoas gostam de destorcer as
coisas
A grande mídia é um fake News em momento algum o
juiz disse que é uma doença, o problema de nós é que
espalham a notícia e acreditamos, eu também
acreditei até agora pouco onde vi a liminar verdadeira
do juiz e entendi que ele apenas da a liberdade de
escolha pra quem quer dialogar com um psicólogo,
isso acontece em outros países mas aqui o Brasil tudo
é distorcido da verdadeira noticia
Anitta responde: Eu sei disso. Inclusive conversei com
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um proflssional da érea a respeito antes do vídeo. 0
problema é que muitos gays são menores de idade. E
muitos pais são Ieigos no assunto. Imagina um pai
preconceituoso vendo a justice reconhecer que ser
gay é um doença, que tem tratamento. Quantos pais
não obrigarão seus filhos a passarem por este
tratamento. O quão traumatizante isso pode ser pra
uma criança ou adolescente que quer se aceitar do
jeito que é?
Vc se equivoca quando diz que "ser gay é considerado
doença". A doença ela surge quando existe a falta da
aceitação. Um grupo de psicólogos entraram com essa
ação popular para revogar essa "restrição" de que o
profissional não pode tratar sobre o assunto. Assunto
esse que diz SOBRE SE ACEITAR. Creio que para haver
essa atitude, muitas pessoas vão atrás do mesmo para
poder lutar contra essa coisa que atormenta a cabeça
de muito deles. Seria legal se todos respeitassem essa
procura VOLUNTARIA da pessoa que quer receber uma
ajuda profissional.
Vc conseguiu achar o documento da Iiminar expedida
pelo juiz? São 5 páginas, Ii rapidinho e não tem nada
falando de cura gay. A Iiminar apenas resguardar o
profissional (psicólogo) sobre não sofre nenhuma
punição caso alguém o procure para tentar entender
seus sentimentos. Cura gay não existe! Vamos dizer
não ao preconceito e a desinformação! Jornais
distorcem a decisão do juiz, formulam uma frase de
efeito para manchete. Vamos |utar para acabar com o
preconceito, mas não fazendo injustiça.
Engracado, anitta, nãoo vi vc se manifestar aqui pelos
mais de 100 Policiais Militares mortos só esse ano..Vc
como carioca deveria honrar esses heróis que estão
morrendo pra garantir um mínimo de segurança e
moralidade na sociedade.. 2 pesos e 2 medidas?
A decisão atende a pedido da psicóloga em um
processo aberto contra o colegiado que aplicou uma
censura é profissional por oferecer a terapia dos seus
pacientes. A fim de interpretar a citada regra em
conformidade contra a constituição a melhor
hermenêutica a ser conferida aquela resolução deve
ser aquela no sentido de não provar o psicólogo de
estudar ou atender aqueles que, VOLUNTARIAMENTE.
No meu ponto de vista, ao invés de estarem cagando
coisas aleatórias as quais a modernidade já enterrou
deverias cultivar mais a educaçãoo é a saúde pública
do país pois o mesmo se encontra em situações
precárias aonde só aumenta o número da população
onde o número dessa população é maior em periferias
e meio de rua! Então, parem com preconceitos e
achismos, doença é não ter amor ao ver uma criança
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passando fome ou pessoas sendo mortas sem nenhum
motivo! E simplesmente eu fico triste ao ver a
"evolução " do país Fico de coração partido e arrasado
em ver pessoas sem um pingo de amor e afeto darem
decretos
A todos esses artistas que estão postando uma coisa
totalmente equivocada, estou deixando de seguir, é
preciso buscar conhecimento sem alienação, pararem
de compartilhar aleatoriamente informações
"intoxicadas". Procurem pela decisão e leiam na
íntegra, por algum motivo não consigo compartilhar o
link, pois o Instagram de famosos barra. Mas deixo
minha decepção, de fato, coisas bem piores estão
acontecendo e ninguém toma atitude a respeito.
Porém, se deixar levar por compartilhamento pagão
também não vai mudar em nada.
Anita, que polémica hein? Por acaso alguém nesse
Brasil não faz suas escolhas? Não é opcional? Tanto o
gay como a Iésbica decidirá se irá procurar um
psicólogo, esse grupo da "elite" brasiIeira não
consegue tomar essa decisão? A decisão foi coerente,
agora vc dissimula a guerra; entre a família tradicional.
Continua sendo promiscua e considerando o vídeo
acima, vc falou de algo que não tinha conhecimento.
Antes de fazer vídeos como esse disseminando a
guerra, o ódio #apure Ieia a decisão, as cláusulas, o
texto, o contexto. Nenhum gay é doente, nenhuma
Iésbica é doente, terão amparo pela psicologia se
fizerem essa escolha. Pelas letras da suas músicas,
percebe que estudar nunca foi a essência aqui!
X
"Um dia triste para ’ toda a população brasileira" ?!?!
Fale por vc, querida ! Triste é o n° de policiais e
inocentes que morrem todos os dias, triste é a taxa de
desemprego que atinge as famílias, triste é a falta de
segurança e o medo que enfrentamos a todo
memento, entre tantos outros problemas que assolam
nosso país e o Rio de Janeiro...
X
Tem vergonha de me qualificar brasileira com esse
tipo de gente no comando de nosso país! Em pleno
século 21 e pessoas agindo e pensando dessa forma!
Pq não pensar na nossa Amazônia que está
desaparecendo, sendo vendida com sendo nada? Pq
não pensar no dinheiro retirado do prato de famílias
para encher o bolso de ladrão? Pq não pensar em
quantas famílias não tem um misero pão e uma agua
Iimpa para saciar sua sede e sua fome? Pq não pensar
em quantas crianças e jovens que logo cedo se
entregam ao mundo criminal como forma de
"sobrevivência"? Pq não pensar em quantas famílias
não podem dar uma educação digna aos seus fllhospor
conta de um governo medíocre e corrupto? Brasil já
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passou da hora de acordar! Vamos nos unir e reerguer
do nosso país, porque esse país e nosso e nós
podemos sim torna-lo o melhor possível para todos
nós, mas sd se estivermos juntos! Devemos agir, não
adianta de nada ficar sentado assistindo pela tela da
tv, celular, computador. O mundo acabar e não fazer
nada! Brasil vamos agir!
É incrível como todos os poderes estão corrompidos,
aliás, tudo está podre! E nossos ”representantes" sé
querem defender interesses próprios ou de quem
pode Ihe trazer algum tipo de benefício. O Brasil
parece estar indo contra a própria população e
negando todos os nossos direitos. Isso é um absurdo!
Retrocesso total! Não aceitamos.
X
Temos que respeitar os profissionais da psicologia que
precisam de autorização para poder ministrar
tratamento terapêuticos a quem necessitar de ajuda!
Eu não pertenço a esse ramo do saber, por isso não
tenho autoridade para contestar profissionais que
ministram, a exemplo da medicina onde uma parte
comunga para o tratamento da homeopatia enquanto
outros são adeptos da alopatia. Ao que parece, data
vénia, as vozes que se levantam, não tem autoridade
no assunto para contestar os profissionais da seara
(psicologia) que se debatem! Ainda, permissa máxima
vénia, até nos debates televisivos onde sé aparecem
jornalistas ou artistas, mas nenhum representante da
psicologia que defendem de per si, as suas posições!
Ih! Falei...
X
Quanta ignorância! Essa decisão judicial em nenhum
momento define gay como doente. Ela simplesmente
permite que psicólogos possam acompanhar através
de terapia pessoas QUE DESEJAM DEIXAR DE SER GAY.
Não significa que virou lei e que TODOS os gays devam
se tratar. Significa dar liberdade para quem quer
buscar ajuda se assim deseja. Isso não vai afetar a vida
de ninguém. Então basta respeitar a autonomia de
cada indivíduo para fazer da sua vida o que acha
melhor. Impedir isso é desrespeitar essa autonomia e
impor sua ideologia para os outros. Respeito deveria
ser algo recíproco.
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