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2. MÍDIAS, REPRESENTAÇÕES E NARRATIVAS: ESTUDOS SOBRE A 

AMAZÔNIA ACREANA 

 

Coordenadora: Francielle Maria Modesto Mendes 

 

Este projeto de pesquisa tem por objetivo refletir sobre as representações a respeito 

da Amazônia brasileira acreana e seus povos nas mais diferentes mídias (televisão, sites de 

notícias, blogs, redes sociais digitais, jornais impressos, entre outros), construídas pela 

narrativa, principalmente, dos estrangeiros, dos outros que chegam à região ao longo de todo 

o seu processo de formação. Desde as primeiras narrativas sobre a região, ainda com os 

cronistas de viagem no século XVI, ela já era tratada pela dicotomia paraíso/inferno verde, 

local distante, vazio demográfico, signo do atraso. Esses conceitos foram se afinando ao 

longo dos tempos. Diante disso, pretende-se desenvolver pesquisas analisando de que forma 

essas diferentes mídias contribuem para a manutenção e a disseminação dessas formas de 

pensar as Amazônias brasileiras, sobretudo, o Acre. 

O estudo está vinculado ao grupo de pesquisa Mídias, Imaginário e Representação: 

uma cartografia das Amazônias (MIRCA) cadastrado na Plataforma dos Grupos do CNPq 

desde 2016, que, por sua vez, pretende discutir as representações e os imaginários a respeito 

da Amazônia brasileira e de sua gente, construídos pela narrativa dos mais diversos tipos de 

mídias. 

Na etapa do projeto 2021, o objetivo é estudar as representações (re)criadas na série 

de reportagens da Record TV intitulada “A última fronteira” (2013) sobre a Amazônia 

brasileira acreana e os povos amazônidas. O corpus é formado por seis matérias produzidas 

pelo jornalista Vinícius Dônola para o Jornal da Record sobre os seguintes assuntos: 1) os 

Ashaninka, 2) os geoglifos, 3) os imigrantes haitianos, 4) a violência no campo, 5) os 25 

anos de morte de Chico Mendes; e 6) a produção de peixe em cativeiro no Acre. Os vídeos 

serão analisados a partir da Análise de Conteúdo, de Laurence Bardin. 

João de Jesus Paes Loureiro (1995) afirma que a Amazônia possui uma cultura 

dinâmica, original, criativa, em constante contato com a natureza. Essa aproximação é 

responsável por muitos pré-conceitos em relação à população dessa parte do Brasil, que é, 

muitas vezes, interpretada como não civilizada, preguiçosa, exótica, atrasada, além de muitas 

outras denominações depreciativas e reducionistas. 

Constatam-se em muitas narrativas jornalísticas, uma limitação ao se pensar a(s) 

Amazônia(s) a partir de figuras essencializadas, caso, por exemplo, dos povos amazônidas. 

A Amazônia brasileira e sua gente seguem um espaço culturalmente marginal (SOUZA, 
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2015), sendo necessário pensar “além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais 

e de focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na articulação de 

diferenças culturais” (BHABHA, 2013, p. 20). 

O jornalista tem dificuldade de conceber uma nova forma de vida que não seja a 

sua, é isso que se percebe em algumas reportagens de Dônola, como por exemplo, a que fala 

sobre os Ashaninka (2013b) na fronteira entre Brasil/Peru. Nela, o repórter enfatiza que a 

comunidade indígena é distante, o barco é lento, o sol é preguiçoso, a falta de luz elétrica 

significa viver no passado.  

Essas interpretações sobre a região e sua gente ajudam na construção do conceito 

de amazonialismo, que é definido por Gerson Albuquerque como sendo um conjunto de 

narrativas que “inventa, descreve, classifica, cataloga, analisa de forma supostamente 

objetiva e mesmo científica a ‘Amazônia’, produzindo-a como um lugar no mundo da 

expansão dos impérios e do imperialismo” (ALBUQUERQUE, 2016, p.77). Ainda no pensar 

do autor, essa leitura ajuda a apagar e/ou modificar memórias, línguas, culturas e histórias 

da população indígena e não indígena da Amazônia brasileira acreana. 

Essa região e seus habitantes são observados a partir de inúmeros estereótipos, que 

acentuam a ideia de extravagância e mistério. Por exemplo, na segunda reportagem da série 

A última fronteira, Vinícius Dônola destaca esse mistério que cerca a região ao falar sobre 

os geoglifos e tratá-los como “um mistério guardado pela floresta por mais de 1000 anos” 

(DÔNOLA, 2013a). Segundo Denise Schaan et al (2010), geoglifos são “marcas na terra” 

de formatos especiais e grandes dimensões, cuja perspectiva aérea permite perceber 

adequadamente sua dimensão e configuração. 

Para Durval Albuquerque Junior (2012), esse tipo de discurso é estereotipado, 

repetitivo e caricatural. É uma fala arrogante, de “quem se considera superior ou está em 

posição de hegemonia, uma voz segura e autossuficiente que se arroga no direito de dizer o 

que o outro é em poucas palavras” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2012, p. 13). Dessa forma, 

anulam-se as multiplicidades e as diferenças individuais em nome de reducionismos. 

Outro autor importante para este estudo é Francisco Foot Hardman. Segundo o seu 

pensamento (2009), o signo Amazônia é uma construção discursiva e sua representatividade 

é constituída a partir de um imaginário. Nesse sentido, a região está eivada de lugares-

comuns, relatos e ficções, que validam seu topos geográfico como espaço de 

homogeneização. Ainda de acordo com o pesquisador, isso acontece nos locais onde a 

“história ainda não conseguiu fixar marcas simbolicamente eficazes, os cenários são 
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descritos como de geografias selvagens, natureza bruta, populações errantes e dispersas” 

(HARDMAN, 2001, p. 297). 

As narrativas dos cronistas de viagem nos séculos XVI, XVII já apresentavam um 

discurso fantasioso que transpunha para a região amazônica o imaginário europeu. Além 

deles, os viajantes cientistas também trouxeram o discurso da modernidade e instauraram a 

dicotomia civilização versus barbárie. Percebe-se que algumas informações noticiadas pela 

grande mídia sobre os povos locais se concentram em destacar suas relações com a natureza, 

a ocupação de terras férteis, dando contornos de exotismo, retrocesso e o primitivismo. No 

caso do exotismo, a Luciana Murari (2009) afirma que é uma percepção do mundo, que não 

produz uma compreensão exata do objeto, e sim uma noção imediata.  

Como a pesquisa se concentra no estudo do jornalismo produzido por reportagens 

da Record TV, faz-se necessário afirmar que para Miquel Alsina (2009), a informação 

noticiosa é uma representação social da realidade cotidiana e que se manifesta na construção 

de um mundo possível. Ela gera sentido e noção de organização da realidade, pois ao ler 

determinada informação, as pessoas passam a atribuir sentido e fazer associações entre o que 

foi publicado nos meios de comunicação e o acontecido.  

Segundo Stuart Hall (2016), representação é uma parte essencial do processo pelo 

qual “os significados são produzidos e compartilhados entre os membros de uma cultura. 

Representar envolve o uso da linguagem, de signos e imagens que significam ou representam 

objetos” (HALL, 2016, p. 31). Para o autor, são as representações que conectam o sentido e 

a linguagem à cultura.  

Sob essa perspectiva, Alsina (2009) dialoga com pensamento de Hall (1981), e 

afirma que a mídia atende a três funções básicas: primeiro, ela articula e constrói o 

conhecimento social. Em segundo lugar, a mídia busca refletir e se ver refletida. E por fim, 

ela cumpre o papel de organizar e juntar o que tem sido representado e classificado 

seletivamente, o que pode ser observado nas reportagens que serão analisadas. 

Dentre os objetivos destacam-se o estudo das representações (re)criadas na série de 

seis reportagens da Record TV intitulada “A última fronteira” (2013) sobre a Amazônia 

brasileira acreana e os povos amazônidas; compreender de que forma o jornalismo produzido 

pelo repórter Vinícius Dônola pode ser usado para a criação e manutenção das 

representações a respeito dos povos amazônidas que vivem no Acre; averiguar como as 

multiplicidades sociais e culturais dos povos amazônidas aparecem nas seis reportagens 

selecionadas para pesquisa; investigar as relações homem/mulher/natureza por meio do 

corpus aqui presente. 
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