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RESUMO
Diante do cenário de segregação de pessoas racializadas como pretas na
elaboração de produtos e serviços midiáticos, a Parlamentar Talíria
Petrone tem
invertido a lógica de invisibilização midiática a partir do Instagram com a visibilização
do seu cotidiano parlamentar e o cotidiano popular, preto, feminista e LGBT. Assim,
analisamos técnicas e estratégias aplicadas pela Deputada Federal na plataforma do
Instagram para impulsionar a sua visibilidade enquanto parlamentar negra. A análise
corrobora que a utilização do Instagram conjugada com visibilidade configura um
importante instrumento de comunicação antirracista e de promoção das ações do
mandato parlamentar.
Palavras-Chave: Cotidiano Parlamentar; Cotidiano Popular, Mulheres Negras;
Visibilidade; Instagram.
Introdução
Os oligopólios familiares do sistema midiático no país, herança Brasil colonial
escravagista, estão na centralidade dos debates sobre a regulamentação da comunicação
no país. E na esteira desse debate, inclui-se as estreitas relações entre os atores do
sistema midiático e do sistema político, como abordam Janaina Aires e Suzy dos Santos
(2017). A partir do conceito de Coronelismo Eletrônico, as autoras oferecem uma
análise importante que nos auxilia na compreensão das interconexões de “personagem
que simultaneamente exerce mandato eletivo e possui propriedade de meios de
comunicação” (AIRES; SANTOS, 2017, p. 45). A consequência dessa engrenagem é
concretizada nas políticas de comunicação (AIRES; SANTOS, 2017). Vale destacar que
o sistema político também é controlado por oligopólios familiares nos mesmos moldes
do sistema midiático, portanto, podemos inferir que ambos reproduzem as expressões
do Brasil escravocrata.
1

Trabalho apresentado no GP Comunicação Antirracista e Pensamento Afrodiaspórico, XXII Encontro dos Grupos
de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2
Doutoranda e Mestre em Mídia e Cotidiano – PPGMC/UFF, e-mail: moniquepaula@id.uff.br
3
Doutorado em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e-mail: carlabaiense@id.uff.br
1

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UFPB – 5 a 9/9/2022

Problematizando sobre o fluxo que vincula o sistema comunicacional e político
no país, AIRES e SANTOS (2017) destacam a dependência financeira que os veículos
midiáticos brasileiros possuem do Estado. AIRES e SANTOS (2017) ressaltam que a
maior parte do sistema midiático brasileiro é profundamente dependente do fomento
estatal, excetuando-se alguns segmentos específicos, como nos casos da publicidade, da
indústria musical e dos serviços de telecomunicações. E que, mesmo as maiores
corporações midiáticas brasileiras, são periféricas economicamente quando comparadas
a grandes corporações, como Google e Facebook.
Para demonstrar a abordagem de AIRES e SANTOS, vale esmiuçar os dados da
SECOM (Secretaria Especial de Comunicação Social), no período de janeiro a junho de
2022, primeiro semestre que antecede as eleições para o executivo e legislativo nacional
e estadual em outubro de 2022. A secretaria especial de comunicação do governo
federal executou um orçamento de R$ 48.382.960,47 (quarenta e oito milhões, trezentos
e oitenta e dois mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos) em
propagandas em emissoras de TV aberta com abrangência em rede nacional. Desse
montante, GLOBO, RECORD e SBT receberam do governo federal a quantia de R$
34.801.091,73 (trinta e quatro milhões, oitocentos e um mil, noventa e um reais e
setenta e três centavos) apenas no mês de junho de 2022, sendo a TV GLOBO – R$
15.995.730,50 (quinze milhões, novecentos e noventa e cinco mil, setecentos e trinta
reais e cinquenta centavos), RECORD – R$ 11.651.651,41 (onze milhões, seiscentos e
cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos) e SBT
R$ 7.153.709,82 ( sete milhões, cento e cinquenta e três mil, setecentos e nove reais e
oitenta e dois centavos). Nesse bojo, ainda que os veículos do sistema midiático
defendam independência financeira e aparente neutralidade discursiva, observa-se a
difusão ideológica do grupo economicamente dominante por meio de um
enquadramento interpretativo único, incluindo a ideia do político bonzinho que irá
proteger a população com a oferta de favores em troca de votos. Como afirma Mauro
Porto:
Quando segmentos de conteúdo da mídia apresentam um único
enquadramento interpretativo sobre um tema ou evento político, um
número maior de pessoas faz sentido da situação em termos da
interpretação dominante que é promovida nesse enquadramento. (...) os
cidadãos formulam “avaliações subjetivas” não apenas ao acessar
informações, mas também ao serem expostos a enquadramentos
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interpretativos (PORTO, 2017, p. 284 apud AIRES; SANTOS, 2017 p.
14-15).

Tal engrenagem nos expõem os efeitos nocivos que um sistema de comunicação
não regulamentado e instrumentalizado tem para a sociedade. Para além da
instrumentalização dos canais midiáticos pela máquina estatal, “a produção de notícias e
circulação de informação assume [também] um lugar de [...] invisibilização de vozes
diversas acerca de problemas sociais e políticos do país.” (GEMAA, 2021, s.p.)4. O
GEMAA (2021) chama atenção para a predominância de pessoas racializadas como
brancas e de homens compondo os jornalistas que escrevem nos “três maiores veículos
impressos do país: O Globo, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo”. A
“sobrerepresentação de pessoas brancas [é evidenciada pelo] percentual de 84% de
racializadas como brancos, [sendo] 60% de homens” (idem). Cenário que escancara
como a “mídia brasileira se mantém priorizando um olhar sobre o mundo privilegiado e
pouco condizente com a realidade nacional” (idem). Em consonância com a pesquisa do
GEMAA, Talíria Petrone (2021) destaca que “as iniciativas que afetam a população
muitas vezes não [são] expressas nos veículos da grande imprensa (PETRONE, 2021).
Diante desse cenário de segregação de pretos e indígenas das produções
midiáticas, o artigo que é um recorte da pesquisa em andamento sobre O cotidiano
parlamentar das mulheres negras visto pelo Instagram, tem por objetivo analisar como
Talíria Petrone utiliza o Instagram para publicizar o seu cotidiano parlamentar e
impulsionar sua visibilidade nas redes e fora dela. Selecionamos, para esta investigação,
uma postagem feita pela deputada no seu perfil no Instagram no dia 10 de julho de
2022. Argumentamos, no final, que a visibilidade conjugada com o uso do Instagram
pode configura um importante instrumento de comunicação antirracista e de promoção
das ações do mandato parlamentar (MEDRADO; REGA, 2021).
Comunicação é poder!
Antes de abordarmos sobre o contexto das redes sociais. É importante ter em
mente que Comunicação é poder. Não é ato que no Brasil o sistema midiático e sistema
político estão interconectados como apontam Janaina Aires e Suzy dos Santos (2017).
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Nesse sentido, torna-se fundamental compreender a função do sistema midiático na
manutenção do racismo na sociedade brasileira. Assim, propomos uma análise a partir
da autora Camara Phyllis Jones (2002) que elenca três dimensões de expressão do
racismo na sociedade: racismo institucional, interpessoal e o internalizado5, conforme
ilustrado por Werneck (2016).
Imagem 1. Dimensões do racismo

Fonte: Werneck 2016

Jones (2002) destaca que o racismo não se trata de uma falha de caráter
individual, nem uma falha moral ou pessoal, nem uma doença psiquiátrica, mas sim de
um sistema constituído em estruturas: econômicas, políticas, práticas e normas. Esse
conjunto se torna basilar para estruturar oportunidades e atribuir valores baseados no
fenótipo ou na aparência das pessoas. E quais são os impactos deste sistema? A autora
destaca as desvantagens para alguns indivíduos e comunidade e na proporção inversa,
injustamente são gerados benefícios a outros indivíduos e comunidade.
Olhando para a perspectiva apresentada por Jones (2002), podemos observar o
sistema midiático na centralidade produção de desvantagens para as pessoas negras. No
que tange ao acesso ao poder, as violências racistas são refletidas no menor acesso à
informação e conhecimento sobre sua própria história, participação e controle social e
escassez de recursos. E no campo material, por exemplo, a indisponibilidade e/ou
acesso reduzido às políticas de inserção no mercado profissional seja como jornalista,
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radialista, publicitário, relações públicas, cineastas. Jones (2002) elucida que essa
estrutura é a continuidade das práticas colônias escravistas.
Ainda de acordo com Jones (2002), o racismo se institui a partir do
estabelecimento de padrões que transitam entre os pólos da invisibilização [e] da
hipervisibilização (NOBLE, 2013), de pessoas racializadas como negras. A
invisibilização (NOBLE, 2013) marcada pela ausência completa dos radicalizados como
negros nas produções como entretenimento, comercial e noticiário e/ou por meio das
representações da vida cotidiana. E na contramão da invisibilização, a hipervisibilização
(NOBLE, 2013) ocorre recorrentemente vinculando as pessoas negras à memória do
período colonial escravocrata do país. Aos homens, associando-os à força corporal, à
virilidade e ao crime – especialmente do comércio varejista de drogas e assaltos a bens
materiais – carro, dinheiro. E às mulheres a vinculação à servidão figurada, por
exemplo, na representação da doméstica e da mulata em um engendramento “a partir da
figura da mucama” (GONZALEZ, 2020, p. 80). A confluência da invisibilização [e] da
hipervisibilização (NOBLE, 2013), portanto, marca o imaginário cultural consolidando
as violências racistas contra as pessoas negras nas esferas institucional e interpessoal.
Os sistemas midiáticos, portanto, bem como no campo financeiro e político,
funcionam como forma de "domesticar" (GONZALEZ, 2020, p. 78), o olhar sobre as
pessoas negras e indígenas. Rodrigues, G., Santos, P. H. C. dos, & Paulla, M. (2021),
ressaltam as repetidas estratégias nas produções midiáticas de espetacularização e o
silenciamento (ou ocultamento) da força política das articulações dos movimentos
populares. Os autores destacam especialmente o efeito de redução dos movimentos
históricos a acontecimentos isolados ou eventuais.
Rodrigues, G., Santos, P. H. C. dos, & Paulla, M. (2021) evidenciam que a
produção midiática atua também no campo da consciência ao promover “o
esquecimento”, como nos elucida Gonzalez (2020, p.78). No mesmo fluxo, a
personificação de lideranças negras resulta na neutralização de possíveis levantes
populares, pois a personificação as produções midiáticas (entretenimento e jornalístico)
vendem para o imaginário coletivo a imagem do “negro único”, o “negro que deu
certo”, reiterando a meritocracia. E a partir dessa máxima, atuando no campo da
“consciência e da memória” Gonzalez (2020, p.78) cultural, os sistemas midiáticos
constroem uma narrativa cultural que funciona como verdade inquestionável. É nesse
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jogo de apagamento da história e ocultamento da memória que a branquitude alimenta
no seu imaginário a neurose cultural brasileira (GONZALEZ, 2020, p. 76), negando a
negritude fundante e constituinte da sociedade brasileira e recusando o reconhecimento
da operacionalização das múltiplas violências racistas contra as pessoas racializada
como pretas que estrutura o Brasil.
Sueli Carneiro (2003) destaca que as mídias cristalizam as representações sociais
de subserviência das mulheres negras nas suas produções. É colar imagens aos discursos
solidificados por toda uma vida que são repassados por geração a geração. Na cobertura
jornalística, por exemplo, quando consideramos a abordagem dos dados sobre as
violências físicas contra as mulheres negras, observamos, novamente, as estratégias de
silenciamento e omissão por parte da mídia. De acordo com o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), “em 2018, 68% das mulheres assassinadas no Brasil eram
negras” (Ipea 2020, p.37)6 e que no período de dez anos, entre 2008 e 2018, “enquanto a
taxa de homicídios de mulheres não negras caiu 11,7%, a taxa entre as mulheres negras
aumentou 12,4%” (idem). No entanto, esses dados ainda que alarmantes são
menosprezados pelas pessoas racializadas como brancas que são majoritária na mídia
(GEMAA, 2021), invisibilizando e/ou não publicizando a violência contra as mulheres
pretas. E quando ocorre tal cobertura, como aconteceu no caso da execução brutal da
vereadora Marielle Franco, o editorial segue dentro de um circuito de captação
midiática de um momento de expressiva comoção social, porém sem evidenciar a
expressão do racismo e do sexismo sobre a execução da vereadora.
Assim, com o cenário no qual o sistema midiático funciona a serviço da
branquitude na reprodução e manutenção do racismo, as redes sociais possuem uma
dimensão importante quando pensamos nas possibilidades de realização de uma
comunicação antirracista. Considerando a atuação parlamentar de mulheres negras,
comprometidas com o enfrentamento ao racismo, podemos visualizar uma dupla
atuação: uma nas casas legislativas e outra nas redes. A deputada federal, Talíria
Petrone, por exemplo, utiliza a sua conta no Instagram para transmitir o seu
posicionamento político na Câmara dos Deputados para a audiência na rede. Ou seja, o
seu cotidiano parlamentar guiado pelas agendas do povo preto, LGBT, feminista e
6
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popular é compartilhado e/ou disponibilizado no seu perfil com abrangência nacional.
Outro aspecto importante é a abordagem da sua vivência cotidiana na Câmara dos
Deputados, a partir do seu próprio olhar, com a oportunidade de ressaltar o quanto esse
lugar que é a casa do povo é também bem distante do povo que é preto,
economicamente empobrecido e politicamente favelizados.
Com tanta escassez (JONES, 2002; SANTOS, 2001). Nós mulheres e homens
pretos e indígenas somos forçados a aprender a fazer o melhor com o que nós temos, ou
preparar uma limonada com apenas um limão como diz o dito popular. Assim, podemos
observar os debates e embates de mulheres racializadas como pretas no espaço político
institucional publicizados para a audiência na rede que tem alcance nacional.
Salientamos que são mulheres racializadas como negras que possuem programa político
de estado pela garantia de direitos para a população sem ‘fisiologismo’, como aponta
Mônica Francisco. Deputada Estadual no Rio de Janeiro. São mulheres que assumem o
protagonismo na política institucional e fazem frente à política do ódio, coerção ou
intimidação por medo como abordado por Carla Baiense Felix e Monique Paulla em
Racismo cotidiano na política brasileira: xingamentos e ameaças contra a parlamentar
negra Talíria Petrone e seu significado na herança colonial.7
Cotidiano Parlamentar, Visibilidade e Instagram
O professor Muniz Sodré (2017) recupera a metáfora da movimentação das
placas tectônicas para sugerir a formação de “um novo continente, o oitavo, feito de
bytes, virtual, acima ou abaixo de todos os outros” (p.17). Nesse novo continente as
redes sociais configuram-se como expressivo canal que atrai a atenção das pessoas. No
Brasil há registro de pessoas navegando em torno de “1 hora e 22 minutos do dia”
(CURY, 2019, online) em plataformas como o Instagram. De acordo com a pesquisa A
cara da democracia 20228, o Instagram também é a segunda rede social, utilizada pelos
brasileiros para se informar sobre política, atrás apenas do Facebook – também do
grupo a Meta. Nesse sentido, mesmo com todos os desafios postos no cenário de
internet como armazenamento e comercialização de dados sem processos de
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regulamentação bem definidos para usuários, por exemplo, o Instagram configura-se no
campo da Comunicação como mais um canal de conexão do Comum (SODRÉ, 2017).
Diante desse cenário, parlamentares negras como Talíria Petrone propõem uma
inversão da dinâmica comunicacional compreendendo o Instagram como “importante
instrumento para prestar contas” (PETRONE, 2021) além de ser um canal de
comunicação no qual é possível produzir e distribuir seus próprios conteúdos. É também
mais uma arena de disputa de poder nos quais todos atores sociais comprometidos com
a justiça social não podem dispensar quando falamos sobre processos comunicacionais.
O Instagram é uma rede mais visual, que em seu início tinha mais a
função de publicar fotos da vida e do cotidiano das pessoas, mas essa
característica já mudou bastante. Hoje, é uma rede que consegue
abordar mais efetivamente os temas importantes da conjuntura, sobre a
política que atinge diretamente a vida das pessoas. Então, com uma
identidade visual própria, usamos cards, fotos e vídeos sobre as nossas
iniciativas e posicionamentos. Também é uma rede onde temos a
oportunidade de interagir melhor com o nosso público[...] (PETRONE,
2021)

Como destaca Petrone, para impulsionar a visibilidade (BRIGHENTI, 2007) e
ações parlamentares (MEDRADO; REGA, 2021) é necessário ter uma dinâmica
específica. E no caso de Petrone a principal estratégia é publicar no seu Instagram
imagens e vídeos sobre pautas do seu cotidiano como parlamentar que é preto,
feminista, LGBT e popular (OLIVEIRA, 2021). Como foi o caso da publicação em
10/07/2019 sobre: “Não voto contra professores [...]”9(PETRONE, 2019).
Imagem 2. Não voto contra professores.

9
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https://www.instagram.com/p/BzwYU_WHl7I/ 17 jul. 2022
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Figura 2 - Fonte: https://www.instagram.com/p/BzwYU_WHl7I/

Antes da análise da publicação Não voto contra professores [...]. Faz-se
necessário elucidar que, como afirma Petrone (2022), “esforços para que nossas vozes
sejam ouvidas são enormes diante das alterações das regras do jogo de acordo com a
vontade do presidente da Casa para garantir que os projetos que agradam aos
bolsonaristas e ao Centrão sejam aprovados”.10 Portanto, os embates que Talíria Petrone,
parlamentar negra, precisa travar na Câmara dos Deputados fazem parte do seu
cotidiano, a vida do dia-a-dia, nesse espaço que é hostil e violento para corpos pretos e
indígenas, especialmente, mulheres negras e indígenas.
Importante destacar que trabalhamos o conceito de visibilidade de Andrea
Brighenti (2010). Para Brighenti, ter visibilidade é o mesmo que ter o reconhecimento

social como sujeito e, portanto, habilitado para fazer parte das relações sociais em toda a
amplitude e atmosfera. Porém, em uma sociedade racista, como a sociedade brasileira,
no qual as pessoas pretas e indígenas, como grupo social, não são reconhecidas como
sujeito e, por consequência, são insistentemente impedidas de integrar e interagir na
ordem das relações sociais. Assim, não ter visibilidade ou estar condicionado à
invisibilidade social expõem as pessoas negras aos mais elevados níveis de violências
10
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de sub humanidade. A deputada estadual pelo estado do Rio de Janeiro, Renata Souza
(2020), sinaliza que a “invisibilidade também vulnerabiliza a vida das mulheres à frente
de processos políticos” (p. 197).
Voltando a publicação Não voto contra professores [...], vídeo de 1m 02s, uma
edição a partir da transmissão na TV Câmara, Câmara dos Deputados, sessão de votação
na Câmara dos Deputados sobre a Proposta de Emenda à Constituição “que pretendia
retirar os professores das mudanças impostas [pela reforma da previdência],
mantendo-os nas regras atuais” (PIOVESAN,2019). O vídeo repete o exato momento
em que a deputada apresentou seu voto e a justificativa para seu posicionamento, como
segue abaixo:
Eu tô indignada e eu tenho certeza que é uma indignação dos
professores e professoras brasileiros. Eu sou professora, estou deputada,
mas sou professora há mais de 10 anos de escola pública, professora
dando aula na Favela da Maré. Sei bem o que é estar no chão da escola.
Acordar 6 da manhã, tarde e noite. Vivenciar o que são as condições
precárias de trabalho. Vivenciar o que é chegar um aluno na sala de
aula com fome. Vivenciar o que é uma escola que fecha porque tem
operação policial. Há aqueles que dizem aqui que defendem um Brasil,
um povo e os professores. Chamam os professores de guerreiros, mas
que são anti-professores e anti-povo. Tem gente aqui que acha que vai
salvar a nação com arma e ampliação do estado penal. Eu tenho certeza
que a educação, como dizia Paulo Freire, transforma o mundo e é óbvio
que sim, ao lado dos professores. (PETRONE, 2019).

O primeiro ponto que chama atenção é a extração desse material de um veículo
de comunicação oficial do país. A deputada federal, Talíria Petrone, utiliza da
credibilidade da TV Câmara para fortalecer a sua visibilidade como parlamentar e
ativista de direitos humanos e atribuir visibilidade ao seu perfil na plataforma do
Instagram. Não que ela, Petrone, necessariamente dependa da estrutura da mídia
tradicional para fazer a sua gestão de visibilidade. No entanto, é interessante pensar que
ela não desconsidera a oportunidade de utilizar a visibilidade da TV Câmara para
produzir material para divulgação na rede.
Outro ponto interessante é que o vídeo de uma transmissão quando editado e
publicado no Instagram torna-se um produto. E esse produto, ainda que curto, de 1m
02s, possui elementos de produção audiovisual de não-ficção, categoria que tem “no
compromisso com o real seu princípio fundante” (FRANCO, et. al. 2007). Temos,
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portanto, no Instagram, uma espécie de mídia dentro da mídia, ou seja, o audiovisual
dentro do Instagram. Nesse sentido, na postagem “Não voto contra professores [...]”,
observando uma identidade visual: a base da borda na cor verde e com pontilhados, que
remetem ao desenho de digitas humanas a legenda da fala feita pela parlamentar no
microfone da Câmara.
O vídeo editado publicado por Petrone11 também possui outros elementos
importantes para nos debruçarmos. O material audiovisual começa com a legenda de
identificação da sessão Proposta de Emenda à Constituição que trata da reforma da
Previdência, a data 10/072019, endereço da página virtual

www.camara.leg.br e

telefone 0800 619 619 para contato na Câmara dos Deputados. Após os 9 segundos, a
legenda muda para a indicação da parlamentar, Dep. Talíria Petrone / PSOL-RJ e seu
e-mail institucional Dep. Talíria - petrone@camara.leg.br. Sendo mantida nessa legenda
os demais dados da Câmara dos Deputados. A tradução em libras do vídeo original
também é mantida, o que possibilita que no Instagram a parlamentar tenha uma
comunicação inclusiva para pessoas com deficiência auditiva. O símbolo da Câmara
atribui certificação institucional ao vídeo da parlamentar.
A Câmara dos Deputados é um território formado, majoritariamente, por homens
e brancos e nesse vídeo de 1m02s vemos um desses homens rodeando Petrone,
enquanto a deputada expunha seu voto pela retirada dos professores da reforma da
previdência. Inclusive, um dos deputados – identificado com o broche exclusivo para
parlamentares – observa Petrone e parece não entender a realidade de um professor
como narrava a parlamentar. No momento em que Petrone diz “Há aqueles que dizem
aqui que defendem um Brasil, um povo e os professores. Chamam os professores de
guerreiros, mas que são anti-professores e anti-povo” o deputado mostra uma reação
facial demonstrando um estranhamento sobre o que falava Petrone na sua justificativa
para o voto em favor dos professores. E, por último, mas não menos importante,
percebemos que a imagem da Talíria destoa do padrão daquele cenário por ser uma
mulher negra, com suas roupas coloridas, cabelos volumosos e sua fala assertiva.

11

O vídeo na íntegra foi publicado no canal no YouTube da Câmara dos Deputados. O trecho publicado por Petrone
4:18:11 a 4:19:11. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019, s.p). Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=FRcxjDmaOyg . Acesso em: 17 jul. 2022
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Por meio do vídeo de 1m02s, publicado no Instagram, em 10 de julho de 2019
com um número de 71.649 visualizações, observamos a conexão que Petrone faz entre a
Cotidiano Parlamentar na Câmara dos Deputados e o cotidiano da população que ela
representa institucionalmente. Nesse bojo, a apropriação dos elementos técnicos, uma
vez que vivemos em um emaranhado de técnicas (SANTOS, 2001, p.127), é
fundamental para impulsionar na rede a atuação política parlamentar ao mesmo tempo
que impulsiona também sua visibilidade conquistada no seu fazer político com a
população negra e movimentos sociais, na vida política para além das redes e da
institucionalidade. Percebemos, assim, a configuração de um processo comunicacional
que não seria possível dentro da estrutura dos sistemas hegemônicos de comunicação
nos moldes vigentes como anteriormente abordamos.
Petrone (2021) evidencia que “ter os nossos próprios canais de comunicação se
faz necessário para comunicar sobre propostas que atingem efetivamente a vida das
pessoas. Importante considerar, também, que a nossa leitura sobre as iniciativas que
afetam a população muitas vezes não é expressa nos veículos da grande imprensa”. A
reflexão de Petrone corrobora com a principal temática abordada no seu perfil do
Instagram, as Pautas do Cotidiano. E é muito simbólico que a temática mais recorrente
no Instagram de Petrone seja sobre as Pautas do Cotidiano, especialmente, porque a
perspectiva de análise é a visibilidade como instrumento estratégico para a defesa dos
direitos do povo e valorização da vida. Brighenti (2010) dirá que “as visibilidades são
constituídas a partir do interior de eventos sociais” (p. 20) é no interior da vida de todo
dia.
Nesse aspecto, a filósofa Agnes Heller (2016) descreve que todos nós estamos
inseridos e vivemos a vida cotidiana como “organização do trabalho e da vida privada,
os lazeres e o descanso e atividade social sistematizada”. Porém Heller (2016) também
aponta que essa mesma “vida cotidiana é, em grande medida, heterogênea; e isso sob
vários aspectos, sobretudo no que se refere ao conteúdo e à significação ou importância
de nossos tipos de atividade” (p. 36). Nesse aspecto, o cotidiano de que trata Petrone no
seu Instagram é um cotidiano bem específico. É o Cotidiano relativo ao povo que é
preto, indígena e economicamente pobre. São as demandas, debates e pautas desses
grupos sociais interconectados que de fato orientam o fazer político dela, uma mulher
negra, que está da política institucional fazendo política em favor do povo.
12
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O destaque feito por Petrone sobre as Pautas do Cotidiano também tem uma
dimensão histórica. Segundo Heller (2016), “A vida cotidiana não está “fora” da
história, mas no “centro” do acontecer histórico” (p. 38). Ou seja, além do perfil no
Instagram funcionar como um portal de notícias, também pode ser observado como uma
ferramenta de registro do cotidiano e da história do país. Ainda por Heller (2016), os
grandes feitos históricos que são contados nos livros de história partem da vida
cotidiana e a ela retornam.
Nesse sentido, Davis (2019) argumenta que as mudanças históricas ocorrem sob
o protagonismo dos movimentos sociais com o engajamento de grandes números de
pessoas. Assim, esmiúça Davis que “quando nós nos reunimos, quando nós damos as
mãos umas às outras e uns aos outros. Quando nós atuamos de forma coletiva, quando
lutamos juntas e juntos nós podemos vencer” (Idem).12 Pelo exposto, a abordagem do
cotidiano pela deputada federal Talíria Petrone no seu perfil no Instagram é tão
simbólica. Podemos considerar, a partir disso, que a parlamentar está registrando uma
história preta, feminista, LGBT e popular a partir da cobertura do Cotidiano no
Instagram. E, inclusive, produzindo memória.

CONCLUSÃO
De acordo com a análise da publicação Não voto contra professores [...] foi possível
verificar como Petrone utiliza o seu perfil no Instagram para promover as suas ações como
parlamentar. Observamos que a deputada federal trabalha na sua rede o cotidiano popular
que é preto, composto por mulheres, LGBTQIA+, economicamente empobrecido e
politicamente valorizados. Além de promover a mediação desse cotidiano popular com o
seu cotidiano como parlamentar em uma trajetória política marcada pela luta antirracista e
proteção dos direitos humanos. E, nesse bojo, o Instagram funciona como uma espécie de
megafone para ampliar o fazer político da parlamentar dentro e fora da institucionalidade e
das redes, dinâmica que contribui para manutenção da sua visibilidade no jogo das
dinâmicas sociais.
A abordagem do cotidiano parlamentar de uma mulher negra por meio do Instagram
assume relevância devido ao fato de que as discussões sobre a política institucional e o
12

Angela Davis em São Paulo (MIDIANINJA, 2019, online). Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=xK9yHUaVRe4&t=2013s. 1:33:18: 1:34:35. Acesso em 10 mai.2021
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próprio cotidiano político (SOUZA, 2020) não serem populares. E devido ao conjunto de
burocracias acabam não despertando o interesse do grande público, especialmente por parte
das pessoas que não possuem seus direitos garantidos. E, exatamente, por estarem em
situação de vulnerabilidade social, precisam dar conta da vida com a resolução das
urgências imediatas, e os debates sobre a política ficam cada vez mais distantes. Assim,
com o Instagram temos a possibilidade de aproximar o cotidiano parlamentar ao grande
público. Ou seja, de pílula em pílula, ou de post em post, o cotidiano da Câmara, por
exemplo, pode chegar nas mãos dos usuários por meio dos seus aparelhos de celulares,

smartphone.
Além da visualização direto no perfil de Petrone, onde constam todas as publicações
da deputada federal, temos também um portal de notícias organizado com as temáticas que
acompanham o compromisso político da deputada federal. São falas, imagens e vídeos,
sobre o cotidiano parlamentar de uma mulher negra que representa um projeto político
coletivo, preto, feminista, popular e LGBTQIA+. Nesse sentido confirmamos a hipótese de
que a visibilidade conjugada com o uso do Instagram com a cobertura principalmente das
Pautas do Cotidiano torna-se um canal de comunicação indispensável para a luta

antirracista e de promoção das ações do mandato parlamentar (MEDRADO; REGA,
2021) de mulheres negras.
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