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APRESENTAÇÃO

A oitava edição do Encontro de Pesquisa em Comunicação 
– ENPECOM, evento promovido pelo Programa de Pós-
Graduação em Comunicação da Universidade Federal do 
Paraná, foi realizada entre os dias 28 de setembro e 01 de 

outubro de 2016, em Curitiba.

O VIII Enpecom teve como temática a Crítica de Mídia, 
justificada pelo cenário brasileiro atual, marcado por uma 
profunda crise política que tem os meios de comunicação 
como protagonistas. Na conferência inaugural, o evento 
contou com a participação do professor e pesquisador José 
Luiz Braga, que, dez anos após a publicação do seu livro 
“A sociedade enfrenta sua mídia”, abordou de maneira 
atualizada o chamado “sistema de resposta social”. Sylvia e 
Moretzsohn e Rogério Christofoletti estiveram presentes 
em uma mesa redonda na qual trataram do papel da mídia 
no cenário político atual, bem como dos efeitos da crítica 
midiática. O evento contou também com a participação do 
diretor do documentário “Dossiê Jango”, Paulo Fontenelle, 
que conversou com os participantes sobre a produção do 

documentário.

Os cinco Grupos de Trabalhos – Comunicação e Sociedade, 
Comunicação e Educação, Comunicação e Cultura, 
Comunicação e Política e Comunicação e Consumo – 
receberam cerca de 130 trabalhos, oriundos de diversos 
estados do país. Destes foram selecionados e apresentados 
74, durante as reuniões dos GT’s. Os participantes puderam 
discutir e refletir sobre o papel social da mídia, o olhar do 
jornalista sobre a realidade e a maneira como a sociedade 
se apropria desse olhar, além de contribuir e receber 
contribuições relevantes para o desenvolvimento de suas 
pesquisas, de diferentes temáticas da área de Comunicação.

Coordenação: 
Profa. Dra. Carla Candida Rizzotto

Comissão organizadora:
Bruno Nichols
Cintia Moleta
Claudia Pacheco
Ester Athanasio
Jéssica Frazão
Larissa Nowitschenko
Leila Braga
Maria Lucia Salgueiro
Mariane Nava
Pedro Pimentel
Suelen Homrich Motta

Comitê Científico:
Profa. Dra. Carla Candida Rizzotto
Profa. Dra. Claudia Quadros
Prof. Dr. Fábio Hansen
Prof. Dr. Hertz Wendel de Camargo
Profa. Dra. Kelly Prudencio
Prof. Dr. Rafael Sampaio
Prof. Dr. Rafael Tassi Teixeira
Profa. Dra. Regiane Regina Ribeiro
Prof. Dr. Rodrigo Botelho Francisco
Profa. Dra. Sônia Regina Vargas Mansano

Diagramação e revisão dos anais:
Cintia Moleta
Claudia Pacheco

Apoio
DECOM UFPR
PPGCom UFPR
SACOD
Prattica



COMUNICAÇÃO 
E SOCIEDADE



11

 

 
ENTRE O ESCÁRNIO E O ÓDIO:HATERS E TROLLS NO FACEBOOK DO G11 

 
Thiago Amorim Caminada2 
André Felipe Schlindwein3 

Valquíria Michela John4 
 
RESUMO 
  
A pesquisa analisa o conteúdo de comentários publicados em posts de notícias, especificamente do 
Portal G1 em sua fanpage no Facebook, esta com mais de sete milhões de seguidores. Esse número 
torna o portal de notícias das Organizações Globo um dos maiores no Brasil. O objetivo foi o de 
analisar o comportamento das pessoas ao comentarem sobre as notícias compartilhadas na página 
do G1 no Facebook. A análise recai, especificamente, sobre o comportamento dos denominados 
haters e trolls, grupos que geralmente tumultuam ou geram algum tipo de polêmica na área de 
comentários. Os grupos são diferenciados e identificados quais os temas que mais atraem os 
comentários de ambos. A coleta do material seguiu a proposição do mês composto da análise de 
conteúdo influenciado pela perspectiva da netnografia. Os resultados apresentam, além de um 
panorama sobre as interações nas notícias publicadas nos sites de redes sociais, um alto número de 
comentários classificados como haters e trolls que expressam diversas formas de violência e 
preconceito nos espaços públicos digitais. 
 
Palavras-chave:Portal de Notícias; Comentários; Haters; Trolls. 
  
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento da internet reafirmou velhos e trouxe novos desafios à prática do 
jornalismo. Entre eles, a participação, ao menos aparentemente, mais significativa dos sujeitos no 
processo de circulação e até mesmo da produção das notícias. Como afirma Shoemaker et al (2010, 
p. 65) “A capacidade interativa da mídia de massa baseada na Internet dá para a audiência um papel 
muito mais significativo na avaliação dos itens de notícias apresentados a ela do que o papel que 
tinha anteriormente”. Essa participação se dá de diversas formas, sendo uma delas a possibilidade 
dos comentários em notícias, espaço permitido pelos próprios veículos em seus sites ou em fóruns 
abertos especialmente para tal prática. Há, também, a possibilidade de tornar visível seu 
posicionamento, suas críticas, elogios e insatisfações nos perfis em sites de redes sociais dos 
veículos jornalísticos ou por meio do compartilhamento nos perfis pessoais dos próprios sujeitos, a 
partir de critérios que vão desde a aceitação/respeito ao conteúdo até a mais mordaz das críticas.  

Esse processo evidencia o território complexo da produção e, sobretudo, da propagabilidade 
(JENKINS, GREEN E FORD, 2014) do conteúdo produzido pelos jornais, revistas e portais 
                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. A pesquisa foi desenvolvida através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - 
Probic/Univali. 
2  Mestre em Jornalismo pelo POSJOR/UFSC. Universidade do Vale do Itajaí – Univali. Email: 
thiagoleroh@hotmail.com 
3 Acadêmico do 8o. período do curso de Jornalismo na Univali. Bolsista de Iniciação Científica do grupo 
Monitor de Mídia. Email: afschlindwein@gmail.com 
4Doutora em Comunicação e Informação pelo PPGCOM/UFRGS. Decom e PPGCOM/UFPR e Univali. Email: 
vmichela@gmail.com 
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noticiosos, o que evidencia o desafio da prática jornalística atual. Esse desafio ocorre, entre outros 
aspectos, porque agora, mais do que em qualquer outro momento da história midiática, “[…] ao 
invés de falar de produtores e consumidores midiáticos em papéis separados, agora podemos vê-los 
como participantes que interagem uns com os outros de acordo com novas regras, que nenhum de 
nós entende por completo” (JENKINS, 2008, p. 28). 

Não por acaso, portanto, vários pesquisadores do jornalismo têm se dedicado a estudar os 
espaços de comentários de notícias, a forma como os sujeitos se posicionam, fazem circular e 
propagam o conteúdo jornalístico. Pesquisas nacionais como as realizadas por Palacios (2012), 
Sampaio e Barros (2012), Cunha (2012), Zago (2015), Caminada (2015), entre outros, destacam a 
importância de se estudar essas produções como um locus significativo para o entendimento da 
recepção5 dos conteúdos jornalísticos. 

Aqui buscamos a aproximação entre essas perspectivas de estudos dos comentários 
jornalísticos, não somente buscando entender o comportamento dos sujeitos ao interagirem com o 
conteúdo jornalístico, mas pela premissa do que alguns autores consideram como desvio. Esta 
pesquisa, portanto, seguindo a proposição de vários estudos nacionais e internacionais relacionados 
à perspectiva da cultura de fãs, mas também dos não fãs e anti-fãs, direciona o olhar para o 
comportamento dos grupos, chamados no âmbito da web, de haters e trolls. Ao contrário da maior 
parte dos estudos, em geral relacionados à ficção, sobretudo a ficção seriada televisiva, aqui o olhar 
recai para como esses grupos se manifestam, como interagem em espaços de produção de conteúdo 
noticioso, tendo como “locus” de observação, o Portal G1 das Organizações Globo, 
especificamente, em sua fanpage no Facebook6.  

A problemática desta pesquisa é analisar como e em quais situações haters e trolls se 
manifestam nos comentários de notícias publicadas no portal G1 e em sua fanpage no Facebook. 
Partimos dos seguintes questionamentos: em quais temas/notícias esses grupos mais aparecem? Que 
tipo de postura/comportamento adotam ao se posicionarem dessa forma? Deste modo, a pesquisa 
teve como objetivo analisar como ocorre a interação de haters e trolls com as notícias publicadas 
pelo Portal G1 a partir de sua fanpage no Facebook.  
 
2. NOVO ECOSSISTEMA INFORMACIONAL HABITADO POR HATERS E TROLLS 
 

Desde o surgimento e popularização das Novas Tecnologias de Comunicação e Informação, 
vem-se testemunhando uma série de profundas e irreversíveis mudanças na esfera informacional. 
Tratado por Anderson, Bell e Shirky (2013) como o novo ecossistema informacional, responsável 
por desestabilizar o modelo de produção massiva de conteúdos levando a considerarmos o 
surgimento de um jornalismo pós-industrial. Esse novo modelo de produção de notícias parte de um 
contexto em que “as instituições existentes vão perder entradas e quotas comerciais e que, se 
esperam manter ou, inclusive, aumentar sua relevância, terão que aproveitar os novos métodos de 
trabalho e processos que oferece o meio digital” (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2013, p. 12). As 
possibilidades de exploração da realidade pelo jornalismo aumentam nas mesmas proporções dos 
perigos de se tornar obsoleto e irrelevante. 

Isso se dá pela facilidade dos públicos em interferirem nos produtos jornalísticos, conhecida 
como cultura da participação. Essa cultura está ligada intimamente ao desejo humano de 
compartilhamento e colaboração coletiva, mas foi esquecida por meio de hábitos condicionados 
pela cultura de massa (SHIRKY, 2011). A audiência deixou de ser individual para tornar-se uma 
                                                 
5 Os autores citados não necessariamente adotam essa perspectiva e/ou nomenclatura, trata-se de uma 
proposição nossa. Aqui entendemos o termo, e os respectivos estudos denominado como de recepção, a partir da 
proposição de Jacks e Escosteguy (2005). 
6 Fanpage disponível no link: https://www.facebook.com/g1/ 
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audiência coletiva (JENKINS, 2008) e colaborativa (SHIRKY, 2011). O desejo das pessoas de se 
conectarem e trocarem suas experiências, expectativas e opiniões sobre aquilo que consomem, 
colocando seu excedente cognitivo nessas funções, foi potencializado. Para Shirky (2011), as 
pessoas deixaram de desperdiçar o excedente cognitivo consumindo de forma passiva os conteúdos 
para conectarem suas habilidades na construção de um conhecimento coletivo. 

No jornalismo, a cultura da participação é aliada a outros fatores como explicam Anderson; 
Bell; Shirky (2013, p. 43): “a velocidade, a escala e a influência dessa participação e a possibilidade 
de uma persistente e dramática participação de pessoas antes relegadas a um consumo em grande 
parte invisível” transformou a forma com que vemos as notícias. Ramonet (2012) chama esse 
processo de “explosão do jornalismo”, no qual vislumbra um ambiente propício para a prática 
noticiosa em virtude da abundância de informação e possibilidades de divulgação. Todas essas 
trocas, de informações entre dispositivos e máquinas e entre pessoas compreendemos como 
interações (PRIMO, 2011). O conceito remete às ideias de “que a interação é ‘ação entre’ e 
comunicação é ‘ação compartilhada’” (PRIMO, 2011, p. 56).  
 Construídos para armazenarem e publicarem as interações sobre diversas formas, os Sites de 
Redes Sociais (SRS) se tornaram o habitat natural dos públicos em que os meios jornalísticos 
acabaram se rendendo por causa da importância no cotidiano das pessoas, mas, ao mesmo tempo, 
para não perderem esse status. Profissionais e veículos estão introduzindo novas práticas em suas 
rotinas produtivas. Zago e da Silva (2013, p. 115) observam que essas novas práticas jornalísticas 
“evidenciam a emergência de práticas que relativizam e trazem novos contornos para a relação entre 
profissionais e amadores, jornalistas e audiência”. 

Ao observar esse enfrentamento encampado pelos leitores, Fontcuberta (2006) classifica esta 
postura da audiência jornalística como “uma ‘tomada de poder’ do receptor que está modificando as 
condições de produção do sistema midiático” (p. 21). O jornalista não é mais privilegiado na 
produção e distribuição das notícias. Como disse Ramonet (2012, p. 21), os profissionais da notícia 
“se viam como uma elite, pensando deter o poder exclusivo de impor e controlar os debates” e este 
pecado do orgulho, como ele mesmo evidencia, foi sustentado pela crença de uma audiência passiva 
e subserviente. 
 
2.1 OS HATERS E TOLLS 
 

Compreendendo as exigências do cenário atual, Zago (2012) afirma que o jornalismo não 
fica apenas na produção de conteúdo. Além da produção em diversas plataformas é preciso que o 
jornalismo contemporâneo seja interativo, conversasional e participativo. Assim, espaços de 
comentários on-line são uma forma utilizada pelos veículos de comunicação, para alcançar a 
interação com o seu público. 
 Desta forma, surgem os mais variados comportamentos no espaço de comentários, entre 
eles, os chamados haters e trolls. Ambos “[…] são grupos de audiência que gastam suas energias 
em expressar opiniões negativas e críticas jocosas sobre os conteúdos midiáticos” (PESSOTTO: 
TOLEDO, 2014, p. 87). 

 
[…] um único grupo de espectadores, que zombam de produtos e celebridades, 
pregando ódio a qualquer mínima manifestação ou elemento que os desagrade. Seu 
mote é repetido em inglês, por outros espectadores ‘comuns’: haters gonna hate 
(odiadores odiarão). Os dois grupos podem ser confundidos, mas possuem 
diferenças principalmente em relação ao vínculo com o texto (PESSOTTO; 
TOLEDO, 2014, p. 87). 
 

No ambiente virtual o hater é aquele que odeia determinado conteúdo que não lhe agrada, 
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sendo assim, “[…] tem uma relação de proximidade com o texto que ‘odeia’, consumindo-o para 
poder ter conhecimento detalhado de tudo que parece desagradá-lo no texto em questão” 
(PESSOTTO; TOLEDO, 2014, p. 87). Já o troll é visto como “[...] um indivíduo que perturba o 
bom andamento de uma comunidade virtual através da postagem de mensagens negativas ou fora de 
contexto” (ZAGO, 2012, p. 151). Esse tipo de usuário pode ser visto em comentários nos mais 
diversos ambientes online, como fóruns, blogs, portais de notícias e redes sociais, sempre com um 
comportamento muito semelhante, como destacam (AMARAL; QUADROS, 2006). As autoras 
destacam que nos comentários publicados por trolls, são vistas mensagens agressivas, irônicas, 
humoradas e até mesmo ameaças e insultos. 

Através dos métodos citados, esse tipo de comentarista busca interferir no ambiente de uma 
conversa. Segundo Zago (2012) essa busca é realizada com comentários maldosos ou fora de 
contexto. 
 

O comportamento padrão de um troll envolve postar uma mensagem,   geralmente 
em resposta a uma questão, buscando insultar, chatear ou perturbar o grupo. O 
termo surgiu na Usenet, a partir da expressão trolling for suckers (em português, 
"lançando a isca para os trouxas"). (ZAGO, 2012, p. 151-152) 

 
Assim, Pereira (2016) afirma que o teor da conversa ou debate acaba desviado para assuntos 

banais, infundados ou até mesmo difamatórios. Para a prática de tais atos, o troll geralmente faz 
“[...] uso de pseudônimo, identidade falsa, promovendo o espalhamento de informação falsa ou 
através da postagem de comentários negativos buscando incitar reação” (ZAGO, 2012, p. 152). 

No que se refere à diferença de vínculos com o texto, as autoras explicam que o hater é “[…] 
um indivíduo que tem forte vínculo com o conteúdo, não sendo necessariamente fiel (no sentido de 
consumir de forma disciplinada e completa) a ele e que ataca de forma ríspida ou cômica as 
características que crê impedirem que esse conteúdo seja mais a seu gusto”. Ou seja, o hater “[…] 
tem uma relação de proximidade com o texto que ‘odeia’, consumindo-o para poder ter 
conhecimento detalhado de tudo que parece desagradá-lo no texto em questão. (p. 87) 

Para Pessotto e Toledo (2012), “[…] Os conteúdos produzidos e compartilhados por haters e 
trolls têm uma grande importância na estruturação do ecossistema de consumo midiático” (p. 91). 
As autoras se referem especificamente aos conteúdos ficcionais ou outras formas de entretenimento, 
e o quanto esse comportamento é, nestes casos, positivo, porque ajuda de qualquer maneira a fazer 
o conteúdo circular. Quando se trata do conteúdo noticioso, entretanto, haters e trolls evidenciam 
seus posicionamentos político-partidários, ideológicos, socioculturais que podem estar marcados 
por práticas efetivas de ódio, preconceito e várias formas de intolerância.  
 
3. ÓDIO E TROLLAGEM NOS COMENTÁRIOS DE NOTÍCIAS 
 

Ao procurar por haters e trolls, esta pesquisa foi realizada em ambiente online – na fanpage 
do Portal G1, atualmente com mais de sete milhões de seguidores. Foi adotada a análise de 
conteúdo (AC), conforme proposto por Bardin (1977), para mapear e categorizar as notícias e seus 
comentários. Também a AC permitiu identificar/categorizar, a partir dos comentários, os grupos de 
haters e trolls. 

A coleta de dados foi realizada num período de 30 dias, porém adotando a perspectiva do 
mês composto, conforme sugerido por Bardin (1977). Coleta esta que partiu sempre da fanpage, de 
todas as notícias e respectivos comentários publicados no dia de coleta. A coleta foi realizada em 
dois períodos, em agosto e outubro de 2015. Nas duas ocasiões, foi coletado o material publicado 
durante sete dias na página do Portal G1 no Facebook, entre 24 a 30 de agosto e 19 a 25 de outubro, 
concluindo assim o procedimento do mês composto conforme sugerido por Bardin (1977). Em cada 
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postagem publicada na página, foram retirados os números de compartilhamento, curtidas e 
comentários. Além disso, o conteúdo divulgado e os comentários publicados em cada postagem 
foram coletados para a análise. 
 É importante ressaltar que a coleta realizada no mês de agosto foi retroativa, sendo assim, 
algumas postagens feitas pelo Portal G1 em sua página no Facebook não puderam ser coletadas. 
Desta forma, o número de postagens no mês de agosto, 54, é menor comparado ao mês de outubro, 
165. No que se refere às editorias com maior interação, os resultados estão destacados nos quadros a 
seguir: 
 
Editoria Posts Curtir Comentar Compartilhar Total 
Mundo 9 37.307 3.007 4.030 44.344 
Regional 23 168.195 20.580 12.743 201.518 
Concurso e Emprego 1 1.479 559 643 2.681 
Ciência e Saúde 4 24.639 2.482 1.370 28.491 
Economia 2 2.539 401 170 3.110 
Política 1 5.004 749 706 6.459 
Pop e Arte 1 7.758 675 693 9.126 
Planeta Bizarro 2 4.786 281 57 5.124 
Tecnologia e Games 1 2.025 72 27 2.124 
Educação 2 13.069 2.503 1.853 17.425 
Pequenas Empresas, Grandes Negócios 2 765 32 21 818 
Colunistas 1 2.725 464 210 3.399 
Música 2 8.543 378 390 9.311 
      

QUADRO 1 - Interatividade por editoria – total agosto 
FONTE: DADOS SISTEMATIZADO PELOS AUTORES (2016)  
 
Editoria Posts Curtir Comentar Compartilhar Total 
Regional 61 421.095 29.820 79.498 527.143 
Economia 8 24.950 2.708 5.658 33.316 
Bem-Estar 5 40.575 1125 2.573 44.273 
Mundo  18 56.401 7.053 11.822 75.276 
Planeta Bizarro 6 35.758 1370 2.371 39.499 
Tecnologia e Games 6 3.473 136 162 3.771 
Política 10 29.724 4.100 7.674 41.498 
Natureza 2 19.204 1.204 5.429 25.837 
Ciências e Saúde 2 2.883 189 305 3.377 
G1 Enem 2 3.920 213 445 4.578 
Vídeos Interativos 2 548 14 25 587 
Pop e Arte 4 20.910 949 1.857 23.716 
Música 3 7.140 262 374 7.776 
Cinema 3 5.787 214 547 6.548 
Educação 21 114.717 7268 21.813 143.798 
Colunistas: Andrea Ramal 1 1749 274 518 2.541 
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Vídeo/Facebook 4 2276 119 238 2.633 
Concursos e Emprego 2 4.019 343 1811 6.173 
Pequenas Empresas e Grandes Negócios 2 3190 677 445 4.312 
Fantástico 1 4.077 173 529 4.779 
Foto/Facebook 1 3553 37 126 3716 
Loterias 1 3159 130 159 3.448 

QUADRO 2 - Interatividade por editoria – total outubro 
FONTE: DADOS SISTEMATIZADO PELOS AUTORES (2016)  

 
O quadro a seguir destaca os dias de coleta e o total de interações na postagem de maior 

interação em cada dia. 
 

Interação G1 
Dia Curtir Comentar Compartilhar Total 

25/08/15 2.492 29 143 2.664 
27/08/15 7747 680 1145 9572 
28/08/15 20655 2605 3063 23623 
30/08/15 89000 6389 9338 104727 

Total 119.894 9.703 13.689 140.586 
QUADRO 3 - Totais do post de maior interação por dia na primeira coleta 
FONTE: DADOS SISTEMATIZADO PELOS AUTORES (2016)  
 
 

Editoria Post Curtir Comentário Compartilhamento Total 

Rio Grande do Sul 
(RBS TV) 

Aos 86 anos, mulher se forma 
em direito no RS e quer ajudar 
idosos 18.721 413 1.970 21.104 

Ribeirão e Franca 
(EPTV) 

Bota mais cara da Festa de 
Barretos é de couro de elefante 
e custa R$ 120 mil 4.056 1.926 1.814 7.796 

Foto/Facebook 
A vida é o macaco e você é a 
capivara  2.319 23 127 2.469 

Ciência e Saúde 

Stephen Hawking diz que 
buracos negros podem levar a 
outro universo 7.747 680 1.145 9.572 

Educação 
Cerveja é tema de graduação em 
universidade 'top 60' do mundo 9.869 1.786 2.162 13.817 

Goiás (TV 
Anhanguera) 

Idosa de 114 anos reencontra 
filha em asilo após 50 anos sem 
se ver 39.871 555 3.436 43.862 

Mundo 
As dez rotas de avião mais 
longas do mundo 4.588 2.888 535 8.011 

Mundo 

Como uma foto ajudou a 
arrecadar milhares de dólares 
para um refugiado sírio 16.037 245 1.030 17.312 

Piauí (TV Clube) 

Coveiro é preso suspeito de 
fazer sexo com cadáver em 
Parnaíba 10.441 2.888 2.986 16.315 

QUADRO 4 - Posts de maior interação na primeira coleta 
FONTE: DADOS SISTEMATIZADO PELOS AUTORES (2016)  
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Em agosto, as publicações com maior interação eram ligadas às seguintes editorias: Ciência 
e Saúde, Educação, Foto/Facebook, Mundo e Regional7. As notícias com maior engajamento do 
público no campo de comentários nesse período foram Coveiro é preso suspeito de fazer sexo com 
cadáver em Parnaíba {Piauí) e As dez rotas de avião mais longas do mundo (Mundo), ambas com 
2.888 comentários cada. Em seguida estão Bota mais cara da Festa de Barretos é de couro de 
elefante e custa R$ 120 mil (Ribeirão e Franca) e Cerveja é tema de graduação em universidade 'top 
60' do mundo (Mundo), alcançando um número de 1.926 e 1.786 comentários respectivamente. 
 

Interação G1 outubro 
Dia Curtir Comentar Compartilhar Total 

19/10/15 12.311 892 1.591 14.794 
21/10/15 52445 3607 6741 62793 
24/10/15 97267 6063 8369 111699 
25/10/15 88388 6217 19982 114587 

QUADRO 5 - Totais do post de maior interação por dia na segunda coleta 
FONTE: DADOS SISTEMATIZADO PELOS AUTORES (2016)  
 

Editoria Post Curtir Comentário Compartilhamento Total 

Fantástico 

Documentos mostram que 
tsunami atingiu costa brasileira 

século XVIII 4.077 173 529 4.779 

São Paulo 

Motorista que matou 2 em 
ciclofaixa em São Paulo tinha 

bebido 3 vezes acima do limite, 
diz bafômetro 2.293 366 350 3.009 

Mundo 

'Meu governo não está 
envolvido em escândalo de 

corrupção', diz Dilma 6.265 3.215 4.493 13.973 
Rio de 
Janeiro 

Atriz Yoná Magalhães morre em 
casa de saúde no Rio 22.113 1.265 14.174 37.552 

Política 

Comissão da Câmara aprova 
projeto que torna crime ajudar 

mulher a abortar 4.252 516 1.968 6.736 

Mundo 

Cinegrafista que passou rasteira 
em refugiado diz que processará 

o Facebook 2.450 1192 372 4.014 

Pará 

Médico que pagou faculdade 
vendendo bonbons dá dicas para 

o Enem 8043 181 1038 9262 

Espirito 
Santo 

Estudante de Direito perde 
emprego e vende chup-chup em 

sinal, no ES 64.203 4255 7.922 76.380 

Piauí 

Aos 76 anos, idosa faz Enem 
pela sétima vez: 'nunca vou 

desistir' 73.256 2.110 21.044 96.410 

Educação 
Veja histórias de quem perdeu o 

Enem 2015 6085 892 824 7.801 

Grande 
Minas 

Após 2 anos de preparação, 
candidata ao Enem sofre 
acidente e perde prova 14946 740 861 16.547 

                                                 
7 Definimos Regional sendo as editorias estaduais ou regionais, como por exemplo: Goias, Ribeirão e Franca, Maranhão 
e Rio Grande do Sul 
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Educação 
Enem 2015 - Correção das 

provas 3305 746 1104 5.155 

Educação 

Enem traz violência contra 
mulher na redação; veja análise 

de professores 28.810 1282 11055 41.147 
1º 2º 3º 

QUADRO 6 - Posts de maior interação na segunda coleta 
FONTE: DADOS SISTEMATIZADO PELOS AUTORES (2016)  
 

No mês de outubro as editorias com maior interação do público através das ferramentas 
disponibilizadas pelo Facebook foram as seguintes: Educação, Fantástico, Mundo, Política e 
Regional. A notícia com o maior número de comentários no período foi Estudante de Direito perde 
emprego e vende chup-chup em sinal, no ES (Espírito Santo), com 4.255 comentários. Em segundo 
e terceiro lugar estão 'Meu governo não está envolvido em escândalo de corrupção', diz Dilma 
(Mundo) e Aos 76 anos, idosa faz Enem pela sétima vez: 'nunca vou desistir' (Piauí) 
respectivamente com 3.215 e 2.110 comentários. 

É interessante notar que nem sempre as postagens com maior número de comentários são as 
de maior interação total. Em agosto a publicação com maior influência é Idosa de 114 anos 
reencontra filha em asilo após 50 anos sem se ver (Goiás), com 43.862 formas de interação8. As 
duas postagens líderes em comentários no mês, não aparecem nem entre os três primeiros na 
somatória total. 

Em outubro a postagem com maior engajamento dos internautas foi Aos 76 anos, idosa faz 
Enem pela sétima vez: 'nunca vou desistir' (Piauí), com um total de 96.410 interações, publicação 
essa que é a terceira em comentários no mês, com 2.110. Diferente de agosto, onde as postagens 
com maior número de comentário não são as de maior interação geral, em outubro além da notícia 
já mencionada, a de destaque em comentários Estudante de Direito perde emprego e vende chup-
chup em sinal, no ES (Espírito Santo), é a segunda em engajamento total, possuindo 76.380 
interações. 

Para analisar a presença de hater e trolls nos comentários, devido ao enorme volume de 
material coletado, optamos por analisar somente dois posts em cada período. Em ambos os períodos 
analisamos o post da notícia com o maior número de comentários bem como realizamos a análise 
dos comentários ao post de maior relevância em cada um dos períodos de coleta, este definido a 
partir dos critérios de noticiabilidade (TRAQUINA, 2005) que tenham obtido o maior número de 
comentários. Os posts analisados estão destacados no quadro a seguir: 

Data Postagem Editoria Curtir Comentar Compartilhar 
Total 
Interação 

27/08/2015 
Stephen Hawking diz que buracos 
negros podem levar a outro universo 

Ciência e 
Saúde 7.747 680 1.145 9.572 

30/08/2015 
Coveiro é preso por violar túmulo e 
fazer sexo com cadáver Piauí 10.441 2.888 2.986 16.315 

Total 18.188 3568 4.131 25.887 

Data Postagem Editoria Curtir Comentar Compartilhar 
Total 
Interação 

20/10/2015 
Meu governo não está envolvido em 
escândalo de corrupção', diz Dilma Mundo 6.265 3.215 4.493 13.973 

22/10/2015 
Estudante de Direito perde emprego e 
vende chup-chup em sinal, no ES 

Espírito 
Santo 64.203 4.255 7.922 76.380 

Total 70.468 7.470 12.415 90.353 

QUADRO 7 – Interação nos posts analisados 
                                                 
8 Entendida aqui como a soma dos comportamentos de Curtir, Comentar e Compartilhar 
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Nesses quatro posts foram mapeados os haters e trolls. Esta opção se deu pela leitura 
flutuante (BARDIN, 1977) do total de conteúdo coletado e pela observação de que é, justamente, 
nos conteúdos de maior relevância, especialmente se fizerem alguma correlação com o cenário 
político, que os haters tendem mais a aparecer. Do mesmo modo, os textos que recebem mais 
comentários no geral estão ligados à ideia de fait divers (como se pode perceber nos títulos dos 
textos que mais receberam comentários) constituem um atrativo para ambos os comportamentos – 
haters e trolls.  Os quatro posts analisados são os destacados na imagem a seguir: 
 

Post com maior no. de comentários agosto Post relevância com maior n. de comentários agosto 

  

Post com maior número de comentários outubro Post relevância com maior n. de comentários outubro 

 

 

FIGURA 01 – POSTS ANALISADOS 
FONTE: FACEBOOK/DADOS SISTEMATIZADO PELOS AUTORES (2016) 
 

O post referente à notícia “Coveiro é preso suspeito de fazer sexo com cadáver em Parnaíba” 
teve um total de 2.888 comentários. Destes, 385 foram classificados como haters e 192 como trolls. 
Entre os comentários de ódio, pode-se destacar exemplos como: 
 

“Nem os mortos tem sossego esse coveiro merece um tiro de 12 no centro da testa 
vagabundo” 
“Seja qual for o assunto, vai sempre ter um coxinha babaca querendo politizar a 
questão! Mesmo que seja uma coisa tão asquerosa tá ele lá: O COXINHA 
BABACA!!! Desculpe pelo pleonasmo!!” 
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“Tinham que corta o bilau dele e da para os cachorros comer” 
“QUE MOSTRO TEM QUE MATAR ESTE TARADO” 
“POR FAVOR ENTERREM ESTE COVEIRO VIVO NESTA COVA JÁ QUE 
ELE CASOU NO CEMITÉRIO!!!” 

 
Já os de trollagem, alguns dos exemplos encontrados são: 

 
“SABE DE QUEM É A CULPA???? DE DILMAAAAaAAAAAAAAAA!!” 
“aiinnn que delícia Emoticon colonthree . Comer uma pessoa morta pode ser 
considerado estupro ? Ksoakaooqkqlqoqk” 
“Vo colocar o nome de vcs na boca do defunto! Haushaushaishaus” 
“O coveiro é gótico” 
“Esse se fez de coveiro para comer o ** do morto.” 
“Homem viagra come até defunto kkkkkkkkkkkkl” 

 
O post de maior relevância em agosto que obteve o maior número de comentários foi 

referente à notícia “Stephen Hawking diz que buracos negros podem levar a outro universo”, com 
680 comentários. Destes, 44 foram categorizados como haters e 273 como trolls. No quadro a 
seguir, exemplos de comentários em cada uma das categorias analisadas: 
 

Haters Trolls 
Ah ta..to indo agora cair em um.. Ve se me leva para 
outro mundo onde não existam duas letras "PT". 

Minha mãe diz que minha barriga é um buraco sem fundo. 
Será que se aplica essa teoria? A comida vai para outra 
dimensão? Hahaha 

ACHO QUE E' O QUE TA FAZENDO O POVO 
BRASILEIRO! O PT CRIOU UM BURACO NEGRO 
COM SEU SONHO DE PODER INFINITO E JOGOU 
A NAÇAO! NAO SE IMPORTANDO COM AS 
DESGRAÇAS QUE VIRIAM PELA FRENTE! 

São gonçalo está cheio de buracos negros,valas negras e se 
cair la voce vai tambem pra outro universo. Kkkkkkkk 

Nós Brasileiros sabemos muito bem o que é um buraco 
negro, e, sabemos quem São os criadores... dilmANTA 
E O BÊBADO. 

Tenho um buraco negro aqui. Mas nada entra, so sai. 

Porque ele não descobre um jeito de deixar de ser um 
vegetal também ? 

Então se a gente cair em um buraco negro seremos 
cagados na galáxia! Hehehe 

Plantei uma árvore, não é lá grande coisa mas é melhor 
que ficar se achando o fodão sendo que não pode nem 
reverter sua própria situação decrépita. 

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk buraco negro 
só leva a um lugar, ao banheiro kkk Pois depois de 
explorar só lavando 

Tem e que entrar é no buraco negro da Dilma e botar 
uma bomba lá 

Eu entro e saio de um buraco negro todo dia, mais ainda 
não achei esse universo. 

QUADRO 8 – Exemplos de comentários e hater e trolls post de relevância agosto 
FONTE: DADOS SISTEMATIZADO PELOS AUTORES (2016)  

 

No caso da notícia de relevância é possível perceber que a “trollagem” se refere mais 
diretamente ao conteúdo da notícia. No caso dos haters, o conteúdo científico é utilizado para a 
exaberção do posicionamento dicotômico e bastante intenso relacionado ao cenário político 
brasileiro. O ódio, nesse caso, é pouco direcionado ao personagem principal da notícia e seu 
conteúdo, mas utilizado como forma de manifestar a insatisfação com o cenário nacional. 

Na segunda etapa da coleta, o post com maior número de comentários em outubro foi o 
referente à notícia “Estudante de Direito perde emprego e vende chup-chup em sinal, no ES”, com 
4.255 comentários. Destes, foram 1.137 comentários categorizados como haters e 1.010 como trolls, 
cujos exemplos estão destacados no quadro a seguir: 
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Haters Trolls 
Ainda bem que vc não quer ser prostituta, não daria 
certo. 

Não está fácil para o Direito não queridos, é o babyboom 
dos advogados! 

Com esse rabo, tá ganhando é pouco hahahaha Já já vem 
as mal comidas me xingar 

Conheço lugares em que moças ganham muito mais do 
que R$ 100,00 por dia... kkkkk 

Muito mimimi, politicamente correto é meu pau Dependendo do chup-chup eu até compro... ( ͡° ͜ʖ ͡°) 
Aguenta 25cm no toba, mas não aguenta um comentário 
cm humor. Trágico 

Cada comentário de moleque punheteiro que dá uma 
fisgada no pâncreas. 

A verdade é que essa parada de feminismo é tudo 
mimimi mesmo, "mostrar os peitos e deixar os cabelos 
das axilas crescerem" todas querem, mas fazer trabalho 
árduo é coisa homem. Vai entender. 

Com a roupa que ela esta usando da até pra frequenta 
uma missa ... santa inocência Batman 

Com uma calça colada e um par de peitos a amostra , o 
que ela queria que falassem ? Uma parte da bíblia pra ela 
?! 

Pelo menos ela não está de tailleur numa Câmara de 
politicos roubando o Brasil 

A empresa de saneamento está precisando de pessoas pra 
cavar valas, alguma feminista se habilita à vaga? 

Ela devia é largar essa coisa de faculdade e ir fazer 
PRONATEC. 

QUADRO 9 – Exemplos de comentários e hater e trolls post de maior no. de comentários outubro 
FONTE: DADOS SISTEMATIZADO PELOS AUTORES (2016)  
 

Este foi o post que gerou o maior número de comentários de ambos os grupos e também 
onde mais se evidenciou a participação de haters, inclusive foi o post mais difícil de analisar dada a 
proximidade tênue entre “piada” e “ódio” nesse caso. Como exemplo, os termos prostituta, 
prostituição, feminismo e feminizi estiveram em evidência uma vez que houve trocas de ofensas 
entre os próprios comentadores. 

Já o post referente à notícia de maior relevância que obteve o maior número de comentários 
foi “'Meu governo não está envolvido em escândalo de corrupção', diz Dilma”, que obteve 3.215 
comentários. Destes, 474 eram de haters e 881 de trolls. Alguns exemplos são destacados no quadro 
a seguir: 
 

Haters Trolls 
o óleo de peroba ai tem que ser de caminhão pipa , 
velha safada , governo maldito . 

Pão com mortadela e 35 reais para apoiar! Avante 
Brasil! :D 

E outra coisa eu não aceito o comportamento gay, se vc 
aceita o problema é teu.. 

Carnaval Bunda novinhas brasileiro povo esperto. 

Devia ser atropelada por um alce!! Essa anta!! Ela fuma pedra. Eu já disse isso..... 
Mulher louca roba o Brasil afunda todos os brasileiros 
diz que e honesta sua canalha, o inferno te espera, 
rápido 

Cadê a praça é nossa pra contratar essa piadista suprema? 
AUSHUashuASHauhsuASHUHAsAUSHaushua 

Simpatizantes do Pt chega a dar nojo ! São doentes 
mentais ou ladrão tbm ! 

O coelhinho da Páscoa já tinha me contado. 

Petista safado . acho que ta trabalhando em alguma 
escola como porteiro 

Acho que ela comeu mandioca estragada 
huahuahuahuahua louca de pedra 

Cara de pau essa mulher....tmb ela e Lula dois PTralhas 
malditos ladrões  

Hahahaha Tbm! Essa declaração é como dizer que o Vasco 
será campeão brasileiro esse ano! Kkkk 

QUADRO 10 – Exemplos de comentários e hater e trolls post de relevância outubro 
FONTE: DADOS SISTEMATIZADO PELOS AUTORES (2016)  
 

Na segunda coleta os trolls também predominam, porém como neste caso houve um post 
relacionado à política, houve grande incidência também de haters, acentuando aspectos já 
evidenciados nos dois posts anteriores – o da exacerbação do “ódio” em relação ao contexto 
sociopolítico brasileiro. Os xingamentos estão presentes em ambos os comportamentos, mas são 
mais usuais entre os haters, entre os quais há também forte incitação à violência e medidas extremas 
como menção à morte, por exemplo.  
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Os trolls atuam mais no sentido de transformar toda e qualquer postagem e/ou comentário 
em motivo de “zoeira”, ou seja, tudo vira motivo para piada, seja os assuntos relacionados ao fait 
divers, caso das postagens com maior número de comentários, seja nas postagens de temática que 
evidencia o critério da relevância jornalística. Há de um modo geral entre esse grupo uma maior 
“fidelidade”, porém, ao conteúdo que desencadeia o comentário, ou seja, apesar de deturpá-lo, 
desviar a atenção ou transformar tudo em motivo de “gozação” há, na maior parte das vezes, 
referência ao próprio conteúdo. Então, de alguma forma, uma perspectiva de propagabilidade 
(JENKINS, FORD E GREEN, 2014).  Entre os haters o panorama muda um pouco. Há correlação 
entre a temática e as manifestações de ódio, porém, na maior parte das vezes o assunto da 
notícia/post é somente uma “desculpa”, o ponto de partida para a evidência de ataques a temáticas 
“odiadas” pelo comentador, mesmo que ela tenha pouca ou mesmo nenhuma relação com a 
temática que motivou o comentário. 

Uma característica latente nas participações dos leitores, em especial as de ódio e trollagens, 
é o desconhecimento do que foi tratado no texto, ou a falta de condições mínimas para a 
interpretação do que foi noticiado. Além disso, os recorrentes erros ortográficos e gramaticas, 
beirando o analfabetismo funcional, nos levam a destacar as deficiências na formação do brasileiro 
em sua língua materna. Em alguns casos, os próprios erros cometidos pelos comentadores 
alimentam outras publicações de trolls ou acirram os ânimos para os haters. Essas peculiaridades 
nos motivam a abertura do conceito de haters para além dos “especialistas em odiar” e propormos a 
aceitação da definição mais ampla de condicionar os odiadores àqueles que odeiam, simplesmente. 

É interessante notar que determinados comentários acabaram gerando uma série de 
respostas, criando muitas vezes algum tipo de debate. Essa característica é presente no grupo de 
haters, mas tem maior presença em comentários de trolls. Em muitas ocasiões, a sequência de 
comentário inicia através da marcação de um usuário por outro, seguido de alguma piada 
relacionada ao assunto da postagem publicada pelo Portal G1. Um exemplo é na matéria “Coveiro é 
preso suspeito de fazer sexo com cadáver em Parnaíba”, onde dois internautas fazem piada do 
assunto abordado na notícia, como mostra a Figura 2. 

 
Figura 2 - Exemplo de trollagem realizado em conversa no campo de comentários 

 
FIGURA 02 – EXEMPLO DE TROLLAGEM REALIZADO EM CONVERSA NO CAMPO DE COMENTÁRIOS 
FONTE: FACEBOOK (2016) 
 

Outra característica destacada entre os comentários coletados para a pesquisa é a utilização 
exagerada de recursos gráficos de pontuação e acentuação, além de outras formas de comunicação 
muito particulares das interações na Internet como os emoticons, GIFs e figuras. Nos comentários 
de trolls, as onomatopeias de risadas, as expressões e figuras de linguagem também foram muito 
recorrentes.  

Como prosseguimento dessa pesquisa, que tem caráter exploratório e visava enunciar 
características prévias desses grupos, pretende-se agora aprofundar a análise sobre esse padrão de 
comportamento, numa exploração do próprio material coletado com uso de outras metodologias, 
como por exemplo a aplicação do SPSS de modo a identificar os principais termos adotados pelos 
dois grupos bem como, especificamente no caso dos haters, os “padrões de ódio”, utilizando a 
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análise do discurso do sujeito coletivo proposto por Lefévre e Lefévre (2003). 
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O HERÓI MORO NO FACEBOOK; REFLEXÕES SOBRE O IMAGINÁRIO1 

 
 

Tarcis Prado Júnior2 
 

 
RESUMO 
  
No momento político que vive o Brasil dos anos 2015 e 2016 em que se desenvolve o processo de 
impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff, algumas páginas foram criadas no facebook (rede 
social digital) em apoio ao juiz Sergio Moro (à frente da operação Lava Jato). Essas postagens 
(incluindo textos, figuras e espaço para comentários) sugerem a elevação da figura do magistrado à 
condição de herói (segundo Campbell). Este artigo propõe algumas reflexões sobre o imaginário 
(em Maffesoli e Silva) nas redes sociais utilizando algumas postagens da página “Juiz Sérgio Moro 
– o Brasil está com você” no facebook. A metodologia utilizada foi a análise de cinco postagens da 
página objeto de estudo onde se procurou identificar se a condição de herói de Moro na web poderia 
também ser produto do imaginário “offline”. As análises mostram que a figura do herói na rede é a 
mesma do imaginário fora dela, só que customizada, moldada (e aperfeiçoada) por meio dos 
recursos tecnológicos que o dispositivo proporciona (mas não é por eles determinada). 
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1. INTRODUÇÃO 
 

“República de Curitiba3, aqui se cumpre a lei”. Com essa inscrição, diversas camisetas vêm 
cobrindo o peito de pessoas que parecem orgulhosas por ostentar uma convicção de que estão 
contribuindo para a moralização de um país ou a legitimação de uma força capaz de acabar com a 
corrupção e outros males da nação. Em passeatas, mobilizações e atos públicos bandeiras, faixas, 
balões e toda uma indumentária mostram a indignação de uma parcela da população brasileira com 
a presidente Dilma Rousseff, apontada por muitos como a vilã do momento político em que o país 
se encontra nos anos de 2015 e 20164.  

Em meio a um ambiente de certa animosidade, uma personalidade vem sendo apontada 
como uma espécie de “justiceiro” tupiniquim. Trata-se do juiz federal Sérgio Fernando Moro, 
titular da 13ª vara da Justiça Federal em Curitiba/PR. Nas manifestações a favor do impeachment da 
presidente Dilma, o magistrado é sempre referido pelos manifestantes como “aquele que pode 
proteger o povo de todo o mal”. Um adesivo que circula nos carros da capital paranaense inclusive 
                                                 
1Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM. 
 
2 Doutorando em Comunicação e Linguagens do PPGCOM da Universidade Tuiuti do Paraná, membro do grupo de 
pesquisa Jor XXI da UTP. Professor dos cursos de comunicação da UTP. E-mail: tarcisjr@yahoo.com.br.  
 
3 Em 1954, uma polêmica investigação comandada pela Aeronáutica para apurar o atentado contra o jornalista Carlos 
Lacerda, principal opositor do então presidente Getúlio Vargas, ganhou o nome de “República do Galeão”, uma vez que 
os suspeitos eram interrogados na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. (GAZETA DO POVO, 2016). 
Possivelmente, “República de Curitiba” seria uma referência a esse episódio. 
4 No momento em que este estudo é realizado a presidente aguarda o julgamento do processo de impeachment, já 
aprovado na câmara dos deputados, mas que aguarda a votação no Senado Federal. 
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vem com a inscrição: “Livrai-nos do mal” com a foto do juiz ao lado. 
Como vivemos em tempos de redes sociais digitais, diversas dessas manifestações de apoio 

ao juiz Moro têm acontecido no twitter, instagram e nas páginas do facebook por meio de postagens 
de fotos e comentários sobre o assunto. Para esse estudo foram escolhidas cinco postagens da 
página do facebook “Juiz Sérgio Moro – o Brasil está com você” (figura 1) como objeto empírico. 
Procurou-se nesse trabalho responder à seguinte questão: a representação do herói na sociedade 
(ambiente “off-line”) seria a mesma nas postagens nas redes sociais (online), considerando o 
imaginário como base para essa representação? E, sendo assim, o aparato, per se, faria alguma 
diferença? O que se defende neste estudo é que o conteúdo da web é também produto de um 
imaginário forjado fora dela e não algo por ela determinado – a única diferença é que o dispositivo 
(aparato), com seus recursos tecnológicos, incluindo a possibilidade de maior participação e 
interação poderiam customizar (e potencializar) a representação desse herói. 

Este estudo está organizado em três seções, além da introdução e considerações finais. Em A 
aventura do herói mostramos o percurso do herói em Campbell (2007) – especialmente fazendo um 
recorte da “aventura do herói (a partida) ” – refletindo, ao final como isso se manifesta na nossa 
sociedade denominada pós-moderna5. Na seção Imaginário do herói apresentamos o imaginário e a 
relação com a representação do herói; e na última, Herói Moro no Facebook, analisamos as 
postagens objetos do estudo à luz da tecnologia do imaginário.  

 

 

 
 
FIGURA 01 – PÁGINA “JUIZ SÉRGIO MORO – O BRASIL ESTÁ COM VOCÊ” 
FONTE: PRINTSCREEN DA PÁGINA DO FACEBOOK “JUIZ SERGIO MORO – O BRASIL 
ESTÁ COM VOCÊ” (2016).6 
 
 
 

                                                 
5 Bauman (1998). 

6 Disponível em: <https://www.facebook.com/juizsergiomorobrasil/?fref=ts>.  
Acesso em: 29 mai 2016. 
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2. A AVENTURA DO HERÓI  
 

Essa seção apresenta aspectos do herói representada nos rituais de passagem: separação-
iniciação-retorno (CAMPBELL, 2007, P. 36). O objetivo é mostrar como a figura do herói está 
presente no nosso imaginário7 e o juiz Moro é tão somente aquele que momentaneamente ocupa 
esse lugar.  

O herói tem o seu périplo e nesse caminho enfrenta muitas dificuldades, lutas e volta então 
com o dever cumprido, satisfazendo assim aos anseios da sua “pátria”. 

Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios 
sobrenaturais; ali encontra fabulosas forças e obtêm uma vitória decisiva; o 
herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios 
aos seus semelhantes (CAMPBELL, 2007, p. 36). 
 

A mitologia greco-romana mostra alguns exemplos desse percurso do herói. Prometeu 
roubou o fogo dos deuses e voltou à terra; Jasão navegou pelo mar, derrotou um dragão que 
guardava o Velocino de Ouro e retornou com ele para recuperar o trono; Eneias foi ao inferno, 
venceu Cérbelo (o cão de guarda de três cabeças), encontrou o espírito de seu pai, voltou passando 
pelo portão de marfim ao seu trabalho no mundo (CAMPBELL, 2007). Todos esses personagens 
percorreram um caminho para obter o “status de heroísmo” que hoje gozam na cultura e história 
universais.    

O herói começa sua aventura então com a partida e esse momento (CAMPBELL, 2007) é 
feito primeiramente com um chamado que “pequeno ou grande [...] sempre descerra as cortinas de 
um mistério de transfiguração [...] que, quando completo, equivale a uma morte seguida de um 
nascimento” (CAMPBELL, 2007, p. 61). 

Esse chamado é feito por um arauto, ou agente que anuncia a aventura (CAMPBELL, 2007, 
p. 62). Campbell conta a história de uma menina princesa que perde sua bola dourada ao brincar 
próximo a um rio na floresta. Entre uma jogada e outra da bola para cima, a menina deixa o objeto 
cair e ir parar nas profundezas de um rio. De repente aparece um sapo que diz que pode buscar a 
bola caso a menina lhe prometesse sua convivência no palácio. Sendo assim ele pega a bola e a 
entrega para a garotinha, mas ela não cumpre sua promessa, deixando o sapo “a ver navios”. 
Campbell mostra nessa fábula que a aventura do herói pode começar com um erro. Só por causa 
desse erro então que o sapo (um ser extraordinário) aparece: “Eis um exemplo de um modo pelos 
quais a aventura pode começar. Um erro [...] revela um mundo insuspeito e o indivíduo entra numa 
relação com forças que não são plenamente compreendidas” (CAMPBELL, 2007, p. 60). 

A aventura começa e o herói já não pode mais recusar sua missão “e então, uma série de 
indicações de força crescente se tornará visível até que [...] a convocação já não possa ser recusada” 
(CAMPBELL, 2007, p. 64). Para ilustrar esse aspecto da aventura Campbell conta a saga do jovem 
Gautama Sakyamuni (o futuro Buda) cujo pai o criou protegido do conhecimento sobre o 
envelhecimento, a doença, a morte e a vida monástica, para que o jovem não renunciasse à vida 
comum (pois quando do seu nascimento haviam profetizado que ele seria o imperador do mundo, 
ou Buda). Nessa história, quando chega o momento da revelação, os deuses vão apresentando ao 
jovem futuro Buda as faces da velhice (sob a forma de um ancião que ele encontra no caminho), da 
dor (sob o aspecto de um enfermo) e do autoexílio do mundo (um monge). Nos dois primeiros 

                                                 
7 O termo aqui é o de Maffesoli para quem o imaginário é “o estado de espírito de um grupo, de um país, de um Estado 
nação, de uma comunidade, etc. O imaginário estabelece vínculo. É cimento social. ” (MAFFESOLI, 2001 p. 76). 
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encontros o jovem se entristece e no último ele deseja aquele modelo (vida monástica) como 
caminho (para desespero de seu pai).    

 
A aventura então pode começar como um mero erro, no caso da pequena 
princesa ou “o herói pode estar simplesmente caminhando a esmo, quando 
algum fenômeno passageiro atrai seu olhar errante e leva o herói para longe 
dos caminhos comuns do homem” (CAMPBELL, 2007, p. 66). 
 

No entanto essa aventura pode ser recusada. A recusa a essa convocação (CAMPBELL, 
2007) é a contraparte negativa dessa caminhada. “Aprisionado pelo tédio, pelo trabalho duro ou 
pela ‘cultura’ o sujeito perde o poder da ação afirmativa dotada de significado e se transforma numa 
vítima a ser salva” (CAMPBELL, 2007, p. 66-67). Nos mitos e contos de fada mundo afora a recusa 
é “essencialmente uma recusa a renunciar àquilo que a pessoa considera interesse próprio” 
(CAMPBELL, 2007, p. 67).  

Mas nem todos, alerta Campbell, os que hesitam se perdem.  

A introversão voluntária, na realidade é uma das marcas clássicas do gênio 
criador e pode ser empregada deliberadamente [...]. O resultado, com efeito, 
pode ser uma desintegração mais ou menos completa da consciência [...]; 
mas, por outro lado, se a personalidade for capaz de absorver e integrar as 
novas forças, experimentará um grau quase sobre-humano de 
autoconsciência e de autocontrole superiores. (CAMPBELL, 2007, p. 70-
71) 

 
O auxílio sobrenatural é o que vai ao socorro do herói. Então, “para aqueles que não 

recusaram o chamado, o primeiro encontro da jornada o herói se dá com uma figura protetora” 
(CAMPBELL, 2007, p. 74). Essa figura então fornece materiais (amuletos e outros) que vão ajudar 
o herói na sua jornada rumo ao seu objetivo. Na história da Mulher-Aranha, contada pelos índios 
americanos, uma pequena senhora (com aparência de avó) que vive debaixo da terra, ajuda os 
deuses gêmeos da Guerra dos Navajos quando estes cruzam seu caminho. A ajuda consiste em 
mostrar o caminho para que eles cheguem ao seu pai, o Sol. Mas ela os adverte que a estrada é 
longa e perigosa (cheia de monstros).  

Esse papel da anciã e fada-madrinha aparece nos contos de fadas europeus. Já no 
cristianismo (especialmente o católico romano), esse papel é feito pela Virgem Maria. Essas figuras 
representam então “o poder benigno e protetor do destino” (CAMPBELL, 2007, p. 76).  

Nesse percurso, pode acontecer de o herói ter seus anseios pareados com os da sociedade 
que o enviou. No início da sua campanha russa, Napoleão afirmou: “Senti-me levado na direção de 
um objetivo que eu desconhecia. Assim que o alcançasse, assim que eu me tornasse desnecessário, 
bastaria, um átomo para me derrotar” (CAMPBELL, 2007, p. 77).   

Se o herói em Campbell (2007) tem o seu percurso de aventura trilhado, mapeado e 
definido, na pós-modernidade essa figura pode correr o risco de estar como o turista de Bauman 
(1998). O herói tem um objetivo, nele se esmera e vai, em seu caminho sofrendo as intempéries de 
clima e situações diversas e contando, claro, com o auxílio sobrenatural (CAMPBELL, p. 74). Já o 
turista tem a peculiaridade de “estar em movimento, não chegar” (BAUMAN, 1998, p.114). Nesse 
sentido, no mundo pós-moderno então, como se estabeleceria o caminho da aventura do herói? Num 
mundo em que “o eixo da estratégia de vida pós-moderna não é fazer a identidade deter-se – mas 
evitar que se fixe” (BAUMAN, 1998, p. 114) como então eleger espécies de “heróis líquidos”, 
posto que podem não se fixar?  
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3. IMAGINÁRIO DO HERÓI  
 

O imaginário pode ser duas coisas: reservatório e motor. Reservatório, porque contém 
imagens, sentimentos, lembranças, experiências, visões do real que realizam o imaginado, leitura da 
vida. É a sedimentação de um modo de ver, de ser, de agir, de sentir, e de aspirar ao estar no mundo 
(SILVA, 2012). “O imaginário é uma distorção involuntária do vivido que se cristaliza como marca 
individual ou grupal” (SILVA, 2012, p. 12).  E ele é também motor porque faz acontecer, funciona 
como uma catalisador, estimulador e estruturador dos limites das práticas. O imaginário é a marca 
digital simbólica do indivíduo ou do grupo na matéria do vivido. Traduzindo: como reservatório, é a 
impressão digital do ser no mundo e como motor, é o acelerador que proporciona a ação. Dessa 
forma, “o homem age (concretiza) porque está mergulhado em correntes imaginárias que o 
empurram contra ou a favor dos ventos (SILVA, 2012, p. 12). 

Em situações de crise, desamparo, opressão ou algum sentimento de frustração, é esse 
reservatório que vai forjar o surgimento do herói. As imagens, e principalmente a percepção da vida 
cotidiana é que vão subsidiar a criação de tipos (e arquétipos). A partir de então, pisa-se no 
acelerador para a concretização dessas personas. É o imaginário do herói sendo construído. E isso 
acontece no nível coletivo. O grupo é um indivíduo de múltiplas cabeças (SILVA, 2012) e o 
imaginário é determinado pela ideia de fazer parte de algo, então partilha-se diversas coisas como 
filosofia de vida, linguagem e atmosfera entre o racional e o não racional (MAFFESOLI, 2001, p. 
80). 

No imaginário, a cópia estimula um imaginário onde “a perda transforma-se em ganho, o 
desencantamento, em encantamento, a banalização, em reinvestimento na origem” (SILVA, 2012, 
p. 65). Nesse caso, não há contradição entre o original e a cópia pois cultua-se um (original) através 
do outro (cópia). Na passagem das imagens do herói Moro de outros dispositivos (cartazes, faixas, 
por exemplo) para a web o que acontece é a imagem desse herói transformada em “eterno presente”, 
pelos recursos da técnica (mas não por causa dela).  

O imaginário é uma usina de mitos, então as tecnologias que o engendram (SILVA, 2012) 
são fábricas de mitologias (com seus discursos e fábulas que informam o “trajeto antropológico”8 de 
cada um). As tecnologias que proporcionam a materialização da criação do herói, bem como seu 
desenvolvimento, podem ser desde a escrita na pedra, até a web dos séculos XX e XXI. Como na 
web aconteceria o que Pisani (2010) chama de “alquimia das multidões”9, estaria nesse contexto o 
ambiente propicio para o desenvolvimento, a manipulação e a potencialização da representação do 
herói? O herói Moro na web não seria fruto disso? 

 
 
 
 
 
 
                                                 
8 É “a incessante troca que existe no nível do imaginário entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações 
objetivas emanando do meio cósmico e social” (Durand, 1992 apud Silva, 2012, p. 11). 

9 O autor prefere o uso da palavra “alquimia”, pois “com sua dimensão implacavelmente ambígua, em lugar de 
“sabedoria” ou “inteligência”, permite perceber que, juntando um grande número de pessoas e consultando-as, é 
possível, eventualmente criar o ouro, mas nem sempre” (PISANI, 2010, p. 172).  
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4. HERÓI MORO NO FACEBOOK 
 

Nesta seção analisaremos a figura do herói presente em cinco postagens extraídas da página 
“Juiz Sérgio Moro – o Brasil está com você”, fazendo algumas reflexões sobre o imaginário, alguns 
aspectos culturais e os traços do herói em Campbell. 

Juremir Machado10 conta que Michel Maffesoli surpreendeu os intelectuais brasileiros 
dizendo que o Brasil é um laboratório da pós-modernidade e que, de certa forma, ela nasceu no país. 
Segundo ele (Maffesoli), isso se devia ao fato de o Brasil carnavalizar tudo, misturar tudo (e desde 
sempre). Um dos exemplos disso seria o Barroco (primeira mistura artística brasileira): os anjinhos 
mulatos, barrigudos, sensuais, eróticos e obscenos seriam profundamente pós-moderno. Nesse 
sentido, a tentação de pensar a figura do herói brasileiro, e como ela surge, constrói e se reconstrói 
por meio da mistura, da mixórdia e até mesmo do burlesco não é pequena. O herói Moro seria 
produto disso então? Ou ficaria isento desse “mal”? 
 As tecnologias do imaginário estabelecem “laço social” e são o principal mecanismo de 
produção simbólica (SILVA, 2012). Esse laço serve de cimento à vida em sociedade. Porém, só se 
atualiza pela força de valores partilhados em comum. Nesse sentido pode-se pensar também na 
cultura, embora esta seja mais ampla que o imaginário (SILVA, 2012). A cultura11 aqui se aproxima 
do imaginário enquanto significados comuns, o produto de todo um povo, que se constituem na 
vida, feitos e refeitos (WILLIAMS, 1958, p. 5). Sendo assim, como não pensar também no herói 
Moro (no facebook ou fora dele) como resultado de significados comuns, expressos na e pela 
cultura e especialmente de “um estado de espírito, transfigurador”? (MAFFESOLI, 2011, p. 75).   
 As tecnologias do imaginário são, portanto, dispositivos de visões de mundo, de produção 
de mitos, porém jamais imposições. Na “sociedade do espetáculo” (Debord) onde tudo é mediado 
por tecnologias de contato, as tecnologias do imaginário buscam mais do que a informação: 
trabalham pela povoação do universo mental com sendo um território de sensações fundamentais 
(SILVA, 2012). Atmosfera propícia para a aura. 

O que dizer do herói Moro como superman (figura 2)? Quem perdeu a aura, aquela “figura 
singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por 
mais perto que ela esteja” (Benjamin, 1985, p. 170), o herói dos quadrinhos ou o herói dos 
tribunais? Na aura, Benjamin justapõe tradição e autenticidade. A perda da aura implica o 
desaparecimento da “autoridade da coisa”. O imaginário, porém, é uma aura em mutação (SILVA, 
2012). A mutação aconteceu no herói Moro transposto para o facebook (figura 1)? As cores da 
bandeira do Brasil mancharam a aura do superman Moro?  

O herói Moro vem das ruas para a web e nesse trajeto o imaginário (o reservatório) do herói 
vêm à tona na (re)criação do mito no ambiente digital, já que Moro já vinha tendo seu “status 
heroico” desde 2014 quando a Lava Jato estava prestes a completar um ano. A fama de Sérgio 
Moro já tinha se espalhado pelo Brasil (NETTO, 2016) e o juiz ganhou o prêmio de Personalidade 
do Ano, “entrando para um seleto grupo de outros ganhadores, incluindo Zilda Arns, José Mindlin, 
Sebastião Salgado e Joaquim Barbosa” (NETTO, 2016, p. 169). Mais tarde figuraria entre as 
personalidades mais influentes do mundo, segundo a revista Times. Nessa mesma toada, quando o 

                                                 
10 Palestra “O pensamento pós-moderno e a falência da modernidade”, proferida no Café Filosófico da CPFL Cultura 
(2014).  

11 Embora não haja equivalência, cultura e imaginário coabitam, justapõem-se e coexistem (SILVA, 2012, p. 18). 
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colunista Ancelmo Gois, viu surgir a foto de Moro no telão da cerimônia de premiação de O Globo, 
profetizou: “Guardem este nome: Sergio Fernando Moro. Sim, é ele quem tem uma posição de 
destaque na busca deste sonho coletivo: um pais onde todos sejam iguais” (NETTO, 2016, p. 170).  
Pergunta: seria Ancelmo Gois uma espécie de arauto (CAMPBELL, 2007, p. 62) que chama o herói 
Moro para a aventura? A aventura do herói teria ali seu início? Estaria o precoce herói Moro já 
imbuído de uma certa aura? A reprodução da imagem de Moro, replicada cada vez mais em cartazes 
nas ruas e (ao mesmo tempo) na web, não “retiraria o objeto do seu invólucro” (BENJAMIN, 1985, 
p. 170)? 

 
        

 

 

FIGURA 02 – POSTAGEM “SUPER MORO” 
FONTE: PRINTSCREEN DA PÁGINA DO 
FACEBOOK “JUIZ SERGIO MORO – O 
BRASIL ESTÁ COM VOCÊ” (2016). 

 

 
 

 
 

FIGURA 03 – POSTAGEM “LIGA DA JUSTIÇA” 
FONTE: PRINTSCREEN DA PÁGINA DO FACEBOOK 
“JUIZ SERGIO MORO – O BRASIL ESTÁ COM VOCÊ” (2016). 
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Bem, “a pós-modernidade reinventa a aura pela reprodução total e viral da imagem” 

(SILVA, p. 17). Na postagem da figura 2 então, temos uma aura pós-moderna. O superman dos 
quadrinhos se transformou pela cultura dos criadores da internet (CASTELLS, 2003, p. 34), no 
herói brasileiro de uma outra “liga da justiça” (figura 3)? Ou se poderia dizer que isso é coisa 
exclusiva da web? Ou então que “os caras da internet” fazem dessas? Que a internet per se realiza 
essa mutação? Bem, o que poderia se pensar é que a cultura baliza a própria rede (PISANI, 2010), 
mas não é possível determinar como sendo a própria, pois ela é construída e reconstruída nas 
relações que dela e em torno dela se estabelecem, como as comunidades virtuais. Ora, “se 
começamos a acreditar que a própria internet é uma entidade que tem algo para dizer, nós 
desvalorizamos esses outros e os reduzimos a um nível de idiotas” (PISANI, 2010, p. 164-165).    

Na pós-modernidade, a interação substitui a participação e é também a sinergia do arcaico 
com a tecnologia de ponta (SILVA, 2012). As tecnologias do imaginário dominam os sujeitos pela 
adesão, pelo consentimento, por meio da sedução. Que artifícios de sedução teriam sido vitimas 
então aqueles que postaram a figura do superman Moro (figura 2), da liga da justiça (figura 3) do 
antes e depois “da justiça de Moro” (figura 4) e do “convocatória da luta” (figura 5)? O imaginário 
do herói que salva o mundo, que detém todos os poderes, um semideus, representado na figura do 
superman (figura 2) aparece no herói Moro “travestido de Brasil”, com as características do povo, 
já emulado, pronto para consumo na rede. Já o que seduz na “liga da justiça” (figura 3) é o herói 
que tem uma equipe, que está no centro, que dele partem as ordens, ou que a partir dele elas fazem 
sentido num certo lugar, num outro palco, numa outra república. É o herói que estaria a postos, 
vigilante, pronto para “o chamado da aventura” (CAMPBELL, 2007, p. 66). 

 
 
A sedução, recurso do imaginário, parece ter contagiado até os religiosos na transposição do 

a.C / d.C (antes de Cristo/ depois de Cristo), para o a.M (justiça antes de Moro) / d.M (justiça 
depois de Moro) onde a figura do magistrado é colocada como a própria balança (figura 4) que 
mostra que a justiça antes dele era mais fraca e considerada uma bagunça (“cartaz” na mão esquerda 
– de propósito “à esquerda”?) e depois (“cartaz” na mão direita – “à direita!”) mais forte (leia-se: 
justa). E o que dizer da convocação para a luta, junto com o herói (figura 5)? Impossível não 
associar ao chamado de um ex-presidente brasileiro (“Minha gente, não me deixem só!”12). Nesta 
mesma postagem o texto que acompanha a imagem pede para que os leitores (internautas) adiram à 
campanha do herói. Ele “arriscou tudo (a carreira, a vida), abdicou do conforto e da 
tranquilidade”, então todos precisam ajudá-lo na luta, já que esse herói pode retornar e precisa 
“sobreviver ao impacto” (CAMPBELL, 2007, p. 220) dessa volta (e nesse momento então, todos 
precisam estar com ele), já que não se sabe se o herói Moro vai recusar o retorno pretendendo fixar 
residência eterna na “bendita ilha da sempre jovem Deusa do Ser Imortal” (CAMPBELL, 2007, p. 
195).     

 

 

 
                                                 
12 Frase do ex-presidente Fernando Collor de Melo em pronunciamento de defesa de seu mandato quando do processo 
de impeachment (OGLOBO, 1992). 
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FIGURA 04 – POSTAGEM “JUSTIÇA ANTES E DEPOIS DE MORO” 
FONTE: PRINTSCREEN DA PÁGINA DO FACEBOOK  
“JUIZ SERGIO MORO – O BRASIL ESTÁ COM VOCÊ” (2016). 
 

 
Nas tecnologias do imaginário a internet é pós-moderna (SILVA, 2012, p. 68) pois é pós-

industrial (tecnologia de ponta a serviço do imaterial) mais o arcaico (retorno à participação, à 
diversidade, ao contato interpessoal). Nesse sentido, a imagem do herói Moro sendo a própria 
Justiça (figura 4), a instituição, promove um encontro do litúrgico (a justiça, o juiz, o formalismo, o 
decoro) com o profano (o sexo – na figura da mulher insinuante no cartaz que o juiz segura com a 
mão esquerda). Note-se que nesse mesmo cartaz, a mulher seminua segura com sua mão direita uma 
balança da justiça onde está uma camisa do PT (Partido dos Trabalhadores), agremiação política 
que tem muitos de seus componentes investigados pelo juiz Moro na Lava Jato. É a diversidade, o 
carnaval numa mesma imagem, é o resultado das “pulsões subjetivas” e das “intimações objetivas” 
(SILVA, 2012, p. 62). O herói Moro nesta imagem remete à deusa da Justiça, e é possível que tal 
imagem não seja corrompida (a web sozinha não poderia ter feito) afinal, “o capital simbólico do 
original só aumenta com a multiplicação de sua imagem” (SILVA, 2012, p. 64).  
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FIGURA 05 – “CONVOCATÓRIA DA LUTA” 
FONTE: PRINTSCREEN DA PÁGINA DO 
FACEBOOK “JUIZ SERGIO MORO – O BRASIL 
ESTÁ COM VOCÊ” (2016). 
 
 
 

 
FIGURA 06 – REVOLUÇÃO PAULISTA 
FONTE: ALMANAQUEURUPES (2016).13 

         

 
A imagem de convocatória para a luta (figura 5) também faz jus a conexão da tecnologia 

com o arcaico. Desconhecendo a inspiração de quem a criou, é possível associar essa imagem a uma 
outra famosa: a que convoca o povo paulista à luta, na época da Revolução Constitucionalista de 
193214 (figura 6). Ambas sugerem que o cidadão (internauta) reaja e participe da caminhada, da 
aventura do herói (CAMPBELL, 2007). A imagem da postagem então (figura 5) revisita anos 
depois, o apelo à luta. É o imaginário atuando, transbordando o racional, fazendo-se de assimilação 
e de coerção, de antropofagia e de novos cozimentos [...]. O imaginário é deformação” (SILVA, 
2012, p. 72).  

                                                 
13 Disponível em: <http://www.almanaqueurupes.com.br/portal/textos/uma-guerra-que-foi-varias/>. Acesso em: 02 ago. 
2016. 

14 Revolução que aconteceu em 1932 liderada pelo estado de São Paulo e que exigia do governo Vargas uma nova 
constituição para o país.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A web com seu ambiente propício para a participação e interação proporciona que seus 
usuários colaborem com seu repertório (história, experiências, sentimentos) a partir do imaginário. 
Dessa forma, o herói Moro na web é produto do imaginário coletivo, que se traduz no plano 
individual (da pessoa que posta as imagens) – afinal o todo está nas partes e as partes, no todo 
(MORIN, 2000). Não se pode pensar que a tecnologia (o aparato) realiza esse trabalho sozinha.  

O herói Moro na web é produto, fruto de um imaginário em todos os aspectos da vida 
(subjetiva e objetiva) e a expressão disso se dá, no século XXI com as tecnologias que a sociedade 
dispõe, dentre elas, a web, com seus sites de redes sociais. O herói na web então seria aquele 
customizado, aperfeiçoado e moldado pelos usuários, numa grande colaboração, numa perfeita 
“alquimia das multidões” (PISANI, 2010). 

Dessa forma, o conteúdo da web é também produto de um imaginário fora dela e não algo 
por ela determinado – a única diferença é que o dispositivo, com seus recursos tecnológicos, 
incluindo a possibilidade de maior participação e interação pode customizar a representação de 
diversos textos e imagens, inclusive a do herói.   
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DA TRANSGRESSÃO AO JORNAL: A REPRESENTAÇÃO DO ADOLESCENTE EM
CONFLITO COM A LEI NA MÍDIA IMPRESSA1

Marcielly Cristina Moresco2

RESUMO

Ao discutir  a  identidade  e  a  representação  social  sob  perspectiva  dos  Estudos  Culturais
britânicos e latino-americanos, pretende-se, com este artigo, apresentar alguns dos resultados
de uma investigação sobre a representação identitária dos adolescentes em conflito com a lei
em dois jornais paranaenses: Gazeta do Povo e Folha de Londrina. Envolvendo a análise de
conteúdo francesa de 39 textos jornalísticos (notícia, reportagem, artigo/opinião e entrevista)
publicados no período de maio de 2013 a novembro de 2014, os resultados assinalam uma
representação social  negativa e  incriminadora dos  adolescentes,  indicando uma identidade
construída por marcações sociais e simbólicas concentradas nas transgressões e na “punição”.
Serão  apresentadas  neste  artigo  algumas  das  categorias  utilizadas  como  parâmetros  de
classificação das mensagens e narrativas, tais como “enquadramento”; “fontes de informação
e  voz  dominantes  na  mensagem”;  “vocábulos  de  tratamento  do  adolescente”  e;  “termos
utilizados”. A partir delas, a investigação aponta, também, a inclusão de expressões verbais
capazes de estigmatizarem os sujeitos e como a construção identitária produzida nos jornais
está  inserida  em uma herança  dominante  e  normativa,  resultando  em um enquadramento
bastante acentuado em percepções estereotipadas e estigmatizantes em relação a essa minoria.

Palavras-Chave:  Adolescentes  em  conflito  com  a  lei;  Comunicação;  Identidade;
Representação Social.

1. INTRODUÇÃO

Este  artigo  apresenta  alguns  dos  resultados  de  uma  dissertação  de  mestrado  que
abordou a representação social e a identidade dos adolescentes em conflito com a lei nos
conteúdos  da  mídia  impressa.  Das  suposições  de  que,  diante  da  incerteza  identitária,  do
preconceito,  do  estigma  e  do  estereótipo,  os  adolescentes  vestem  a  máscara  do  sujeito
diferente e transgressor, podendo transformar suas atitudes em uma estratégia de subversão
política e social , adveio o objetivo desta pesquisa em refletir sobre esses sujeitos: analisar
como é construída a  representação identitária  dos adolescentes  em conflito com a lei  nos
conteúdos da mídia escrita paranaense.

O percurso metodológico  envolveu análise  de conteúdo francesa  (BARDIN, 1977)
com a  criação de  categorias  sistematicamente  classificadas  e  analisadas  a  partir  dos  dois
maiores jornais em número de circulação do Paraná: Gazeta do Povo e Folha de Londrina. O
período de investigação envolveu os meses de maio de 2013 a novembro de 2014, sendo
utilizados  39  textos,  entre  eles  notícias,  reportagens,  artigos  de  opinião  e  entrevistas  que
continham como tema central o adolescente em conflito com a lei.

A análise metodológica sobre o conteúdo relacionado aos adolescentes em conflito

1Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação –
ENPECOM.
2 Doutoranda em Educação (UFPR), Mestra em Comunicação (UFPR), Bacharela em Comunicação Social -
Relações Públicas (UEL). Pesquisadora do LABIN e NEFICS (UFPR), marciellymoresco@gmail.com.
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com a lei adotou o critério de leitura integral dos textos e, com base nisso, foram criadas as
categorias utilizadas como parâmetros de classificação das mensagens e narrativas contidas
nos textos, tais como: “presença de ilustrações”; “enquadramento”; “fontes de informação e
voz dominantes na mensagem”; “vocábulos de tratamento do adolescente; termos utilizados”;
“associação com outros temas” e; “preservação da identidade do adolescente em conflito com
a  lei”.  As  categorias  “enquadramento”;  “fontes  de  informação  e  voz  dominantes  na
mensagem”;  “vocábulos  de  tratamento  do  adolescente”  e;  “termos  utilizados”  serão
apresentadas neste artigo.

O conceito de “adolescente infrator/delinquente” no âmbito do senso comum indica
um atributo que diferencia o adolescente desviante,  isto é,  aquele que não age dentro das
expectativas  sociais  ―  o  transgressor,  do  adolescente  comum  ―  aquele  que  possui  os
atributos  e  as  atitudes  desejáveis  pela  sociedade.  Entretanto,  a  infração  não  é  só  uma
propriedade desses adolescentes específicos, uma vez que o comportamento “antissocial” e
transgressor pode ser uma consequência necessária das condições sociais desfavoráveis, hostis
e inadequadas que o jovem enfrenta na coletividade. Nesse sentido, o cometimento de ato
infracional  pode  tornar-se  uma  tentativa  de  pertencimento,  fazendo  com que  o  autor  da
contravenção  passe  a  ser  percebido  pela  sociedade  e,  às  vezes,  acolhido  pelo  sistema
(CREAS, s/d). 

Especificamente  no  Estado  do  Paraná,  a  população  recenseada  em  2010  foi  de
10.444.526 habitantes, dos quais 10,7% têm entre 12 e 17 anos de idade. Deste número, 897
são adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em restrição e/ou privação de liberdade.
A porcentagem é relativamente baixa, mas o protagonismo dos adolescentes na produção de
violência e atos infracionais tem despertado inúmeras discussões em todos os âmbitos da
sociedade. São debates de conjuntura legislativa e jurídica, mas também sobre os fatores de
risco que implicam no comportamento desses meninos e dessas meninas. 

Os  dados  do  Levantamento  Anual  da  Coordenação-Geral  do  Sistema Nacional  de
Atendimento Socioeducativo (SINASE) indicam o aumento da taxa de restrição e privação de
liberdade do adolescente  que cometeu ato infracional  no Brasil:  de 4,5%, em 2010,  para
10,6%, em 2011; ao passo que ao final de 2012 o aumento era de apenas 4,7%, demonstrando
um decréscimo na ascendente taxa de internação dos anos anteriores (BRASIL, 2013). 

O Levantamento assinala a redução de atos graves contra o indivíduo entre 2010 e
2011: homicídio caiu de 14,9 para 8,4%; latrocínio, de 5,5 para 1,9%; estupro, de 3,3 para
1,0%; e lesão corporal,  de 2,2 para 1,3%, e,  em 2012,  para 0,8%. Demonstra-se,  aqui,  a
contradição entre os dados apurados e a imagem do adolescente rotineiramente veiculada nos
meios de comunicação como uma “ameaça crescente à sociedade”. 

No Paraná, os atos infracionais com maior incidência são o roubo, cometido por 333
adolescentes; o tráfico de drogas, por 207 menores de idade, e o homicídio, por 155 meninos
e/ou meninas. Esses números, em termos nacionais, correspondem a 8.416 cometimentos por
roubo, 5.881 por tráfico e 1.963 por homicídio (BRASIL, 2013). Esses dados são referentes
aos  atendimentos  nos  processos  de  internação,  internação  provisória,  semiliberdade  e
atendimento inicial.

Paradoxalmente,  o  aumento  da  restrição  e  da  privação  de  liberdade  corresponde,
segundo o próprio SINASE, à utilização da internação como uma sanção, respondendo aos
apelos pela redução da maioridade penal repercutidos na mídia. Observa-se que os meios de
comunicação  exercem influência  também sobre  o  sistema socioeducativo.  Kellner  (2001)
relembra que a cultura da mídia almeja sempre uma grande audiência, portanto, deve ser eco
de assuntos e pautas atuais e que apresentem dados da vida social. 

Os  meios  de  comunicação,  como o  rádio  na  Argentina  e  o  cinema no  México  e,
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essencialmente, a televisão e o jornal no Brasil, contribuíram para a organização da identidade
e  do  sentido  de  cidadania  nas  sociedades  de  cada Estado  e  do  continente.  O jornal,  por
exemplo,  é  constituído  por  uma  diversidade  de  enunciadores  e  multiplicidade  de  vozes
internas,  como  jornalistas,  publicidade,  editores  com  posições  diferentes,  agências  e
correspondentes nacionais e internacionais, sendo esse veículo menos censurado na imprensa
que os outros meios de massa (CANCLINI, 2002).

2.  IDENTIDADE  E  REPRESENTAÇÃO  SOCIAL  COMO  FENÔMENOS
COMUNICACIONAIS

A identidade pensada a partir da comunicação tem o intuito de mostrar como a cultura
da mídia se articula com a construção de significados pelos sujeitos (KELLNER, 2001). Da
mesma forma, se a construção de significados e de identidade das minorias é consequência de
mediações, sobretudo as midiáticas, ela são constituídas de mestiçagens e hibridações a partir
de manifestações e representações sociais, especialmente as visuais (OROZCO, 2006).

Quando  os  adolescentes  ingressam  em  práticas  como  o  cometimento  de  atos
infracionais, passam por um processo de produção de novos signos ao construir e significar
novas identidades e, para que haja o sentimento de pertencimento a um determinado conjunto
de indivíduos – no caso, os grupos de amigos - assumem uma imagem e utilizam os artefatos
culturais  desse  grupo  (MORESCO,  2015;  MORESCO;  RIBEIRO,  2015).  Ou  seja,  a
identidade adotada pode ocorrer em função da marcação da diferença de outros adolescentes,
do que “não sou”. 

Fanon,  em Black  Skin,  White  Masks  (1986),  em português  Pele  Negra,  Máscaras
Brancas, também citado por Homi Bhabha em O Local da Cultura (1998), destaca que os
grupos que vivem na “subclasse”, quando são cultural e racialmente marginalizados, assumem
a máscara ou a posição de minoria. Fazem isso não para negar sua diversidade, mas para
anunciar a identidade cultural e sua diferença. Essa leitura também pode ser feita em relação
ao(s)  motivo(s)  que  leva(m)  o  adolescente  a  cometer  o  ato  infracional:  assumir  uma
identidade para realçar sua diferença, sua identidade construída pela sociedade. Para o autor
indiano, não seria o abandono, mas a ressignificação dos discursos identitários anteriores com
as características da transitoriedade e da hibridez do presente. Com isso, formar-se-ia uma
identidade  social  culturalmente  muito  mais  híbrida,  popular  e  em  constante  movimento,
remetendo a uma imagem ou a uma espécie de máscara.

Sendo assim, a identidade comprova sua posição não fixa, promovida pelas interações
sociais. É formada e transformada histórica e continuamente de acordo com a cultura que
permeia o indivíduo (HALL, 2003). No caso dos adolescentes, as identidades herdadas do
meio  em  que  viveram/vivem  existem  e,  por  estarem  os  jovens  em  um  período  da  vida
marcado por  inquietações,  dúvidas,  vontade  de mudar  sua  realidade,  vão  modificando-se,
moldando-se conforme os novos espaços e grupos sociais com quem o sujeito interage. 

A adolescência,  de  acordo  com  sua  concepção  científica,  é  a  etapa  da  vida  de
oportunidades para a aprendizagem, a socialização e o desenvolvimento como sujeito e como
cidadão  (CÉSAR,  1998). Também  é  marcada  por  questionamentos,  curiosidades  e  o
sentimento do pertencer socialmente. É a fase em que o indivíduo busca compreender sua(s)
identidade(s) e afirmá-la(s) nas relações que constrói.

A identidade  não  fixa,  explicada  a  partir  das  oposições  binárias  marcadas  pelo
conceito de différance, de Jacques Derrida, implicam atos de inclusão e exclusão, como, por
exemplo, quando o adolescente diz “o que é” também está dizendo “o que não é”. Ou seja, a
diferença não é uma construção essencial; ela indica que a construção da identidade é formada
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relativamente a outras identidades que não constituem o sujeito (WOODWARD, 2014).
A diferença tomada pela exclusão aparece a partir de uma oposição binária na qual há

sempre  um  componente  de  maior  poder  em  relação  ao  outro  (FOUCAULT,  2007).  As
oposições  clássicas  como  homem/mulher,  bom/mau,  forte/fraco,  branco/negro,  rico/pobre
assentam  no  primeiro  termo  mais  superioridade,  destacando  a  diferença,  a  opressão  e  a
subalternidade em relação ao primeiro elemento.

Vale ressaltar, que é possível que haja a consideração de uma formação de identidades
sob perspectiva essencialista nos meios de comunicação e nas instituições de socioeducação,
pois, muitas vezes, esses espaços não permitem a construção de identidades descentralizadas e
deslocadas, uma vez que são partes dominantes (FOUCAULT, 2007). A sociedade disciplinar,
por meio de suas instituições e pelos meios de comunicação de massa, objetiva disciplinar os
sujeitos,  classificando-os  a  uma determinada  identidade  e  construção  de  sentidos,  com o
intuito de funcionar de acordo com o que a sociedade considera como “normal”.

A maneira como os veículos de comunicação retratam os adolescentes supostamente
infratores  influencia  o  modo  como  esse  sujeito  é  “visto”  e  “recebido”  pela  população.
Portanto, apropriando-se de uma informação imediata do conteúdo noticioso, embora com
menos detalhes e profundidade, essa compreensão vulgar, supostamente de uma maioria e de
uma  proposição  “normal/anormal”,  ocasiona  uma  representação  social  movida  pela
espontaneidade da informação (MORESCO, 2015; MORESCO; RIBEIRO, 2015). Com isso,
o senso comum possibilita ações sem reflexões ou opiniões rasas sobre o cometimento de ato
infracional e os adolescentes supostamente envolvidos, abrindo espaço para o estigma e o
estereótipo.

Moscovici (2003) tenta ilustrar o papel e a influência da comunicação no processo de
representações  sociais  e  de  como  elas  se  tornam  esse  senso  comum  na  sociedade
contemporânea. Para o autor, a teoria da representação social não se preocupa com o que é
comunicado, e sim com a maneira com que se comunica os fatos e qual o significado que essa
comunicação tem para o sujeito.

Elas [as representações sociais] entram para o mundo comum e cotidiano em
que nós habitamos e discutimos com nossos amigos e colegas e circulam na
mídia que lemos e olhamos. Em síntese, as representações sustentadas pelas
influências sociais da comunicação constituem as realidades de nossas vidas
cotidianas e servem como o principal meio para estabelecer as associações
com as quais nós nos ligamos uns aos outros (MOSCOVICI, 2003, p. 08).

Essa interconexão entre representações, influências comunicativas e a estrutura social
está na mudança dos interesses humanos que pode gerar novas formas de comunicação, o que
resulta em emergências de novas representações sociais. “Representações, nesse sentido, são
estruturas  que  conseguiram uma  estabilidade,  através  da  transformação  de  uma  estrutura
anterior” (MOSCOVICI, 2003, p. 22).

Para o autor, as representações sociais são quase tangíveis e empregam a maioria das
relações estabelecidas entre os sujeitos no cotidiano: através de gestos, de uma palavra ou
mesmo de um encontro de pessoas as representações se cristalizam, se cruzam e passam a
circular continuamente (MOSCOVICI, 2003).

A representação  refere-se  aos  sistemas  simbólicos  (textos  e/ou  imagens),  os  quais
produzem significados sobre o sujeito, ou seja, produzem identidades que lhe são associadas
(WOODWARD,  2014).  A  autora  explica  o  motivo  pelo  qual  alguns  significados  são
preferidos em relação a outros no âmbito do poder de representação: “todas as práticas de
significação que produzem significados envolvem relações de poder, incluindo o poder para
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definir quem é incluído e quem é excluído” (WOODWARD, 2014, p. 19).
Sobre a representação no circuito da cultura, Hall (1997) comenta que ela só pode ser

analisada  na  forma  concreta  assumida  pelo  significado  e  na  significação,  leitura  e
interpretação dos sinais, símbolos, figuras, imagens, narrativas e palavras (formas materiais)
por onde o significado simbólico circula.

Por exemplo, a leitura e interpretação dos artefatos simbólicos, como as imagens e as
narrativas, estão presentes nos jornais: as fotografias dos adolescentes supostamente infratores
e/ou de especialistas sobre o assunto e os termos pejorativos que, muitas vezes são usados
para efeitos de consumo, audiência e enquadramento noticioso, mas que corroboram para a
estigmatização e estereotipização dos sujeitos, produzem significados e, consequentemente,
contribuem para a construção das identidades dos adolescentes abordados nas notícias pelos
consumidores dos conteúdos. Se a identidade e a representação são construídas em processos
de interações sociais complexas mediadas por signos, produzindo significados, portanto, são
fenômenos comunicacionais.

3. A ANÁLISE DOS DADOS E OS RESULTADOS

A cobertura e a análise dos textos são avaliadas com base na técnica de Análise de
Conteúdo  (AC),  pois  além de  possibilitar  quantificar  de  forma  objetiva  e  sistemática  as
características dos materiais, mensurando e apresentando dados numéricos, é possível também
qualificar de acordo com categorias pensadas especialmente a partir  do referencial teórico
aqui trabalhado. Após a constituição do corpus, a apreciação da AC envolve a transformação
dos dados de forma sistemática ― a codificação ― seguindo as regras de enumeração e
classificação, com a finalidade de esclarecer as características do material selecionado.

Foram analisados 39 textos distribuídos em seções e/ou cadernos temáticos em dois
jornais. Em sua maioria, os textos do jornal Gazeta do Povo3 são apresentados na seção fixa e
diária  intitulada  Vida  e  Cidadania  (14  textos);  outras  seções  observadas  foram Justiça  e
Direito (2), Opinião (3) e Artigo (3). Por sua vez, os textos do jornal Folha de Londrina 4

aparecem, em maior número, na seção fixa e diária intitulada Geral (6) e na seção especial
Reportagem (8),  a  qual  abarca  essencialmente  esse  gênero  jornalístico.  As  demais  seções
notadas foram Política (1) e Opinião (2). 

Das  matérias  reportagens  analisadas,  88%  são  informativas  e  apenas  12%  são
estritamente opinativas. A Folha de Londrina traz mais reportagens, embora nenhuma seja de
opinião. A Gazeta do Povo possui duas de opinião e quatro informativas.

A seleção dessas matérias envolveu alguns critérios metodológicos: todas as matérias
sobre o universo da adolescência em contravenção são compiladas, exceto aquelas publicadas
fora do período proposto ― maio de 2013 a outubro de 2014. Notas, anúncios publicitários e
cartas  de  leitores  não são  selecionados.  Foram filtrados  também os  textos  cuja  cobertura
principal  não  estava  relacionada  diretamente  com o  adolescente  supostamente  infrator.  A
análise teve início a partir de maio de 2013, uma vez que havia uma quantidade significativa
de informação circulando pelos meios de massa, projetos de lei solicitando alteração no ECA
e na Constituição Federal, requerimentos protocolados aguardando debates sobre o tema  e

3 Gazeta do Povo ― jornal de circulação diária, em formato standard durante a presente análise (a partir de
dezembro de 2015 passa a ser no formato berliner), sediado em Curitiba (PR), fundado em 3 de fevereiro de
1919. Atualmente, é o maior jornal do Paraná em números de circulação. Sua publicação é da Editora Gazeta do
Povo S.A., pertencente ao Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM).
4 Folha de Londrina ― jornal com impressão diária em formato standard e fundado na cidade de Londrina (PR),
em 1948, por João Milanez, também fundador de rádio e televisão no Paraná. O veículo faz parte do Grupo
Folha Comunicações, também com o portal on-line O Bonde.
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publicações nos jornais sobre adolescentes  em conflito com a lei,  requerendo dados mais
aprofundados.

A análise metodológica sobre o conteúdo relacionado aos adolescentes em conflito
com a lei adotou o critério de leitura integral dos textos e, com base nisso, foram criadas as
categorias utilizadas como parâmetros de classificação das mensagens e narrativas contidas
nos textos, tais como: “presença de ilustrações”; “enquadramento”; “fontes de informação e
voz dominantes na mensagem”; “vocábulos de tratamento do adolescente; termos utilizados”;
“associação com outros temas” e; “preservação da identidade do adolescente em conflito com
a  lei”.  As  categorias  “enquadramento”;  “fontes  de  informação  e  voz  dominantes  na
mensagem”;  “vocábulos  de  tratamento  do  adolescente”  e;  “termos  utilizados”  serão
apresentadas a seguir:

Enquadramento

Ao analisar o enquadramento noticioso (news frame) dos conteúdos dessas matérias, é
possível  percebê-lo  como  um  recurso  simbólico  para  garantir  a  importância  e  a
inteligibilidade  da  notícia,  como  um  esquema  de  assuntos  relacionados  aos  aspectos  da
realidade daquele conteúdo. Os estudos dos frames derivam inicialmente da sociologia de
Goffman, com a finalidade de compreender como os sujeitos classificavam e organizavam
suas “experiências de vida”, sua cognição do mundo, isto é, como criavam os “esquemas de
interpretação” ou “quadros de sentido” (GOFFMAN, 1974).

A identificação do enquadramento partiu do entendimento de Entman (1993), o qual
observa  a  possibilidade dos  mesmos  definirem problemas,  soluções,  diagnósticos,  causas,
entre outros. Portanto, para o autor, essas funções de enquadramento podem ser identificadas
a partir de uma frase ou mais. Desse modo, foram analisadas as frases que poderiam indicar o
enquadramento do texto. 

Na presente investigação, o enquadramento pode ser compreendido como o campo de
análise da conotação da mensagem. Ou seja, a partir da observação dos textos, traduz-se a
conotação da mensagem principal em formato de palavra-chave, como as mencionadas no
Gráfico 1. Essas palavras-chave foram escolhidas pela pesquisadora de modo que abordassem
melhor o tema proposto nas matérias.

Portanto, para viabilizar a crítica dos dados, as categorias de enquadramento foram
agrupadas de acordo com sua afinidade de assunto. Nesse caso, o frame sobre a maioridade
penal – isto é, a idade em que, legalmente, um sujeito passa a responder criminalmente pelos
seus atos – aparece em 36% dos textos analisados, sob a perspectiva de entendimento dessa
não ser a medida mais adequada para crianças e adolescentes e/ou sob apontamento de que é
uma medida eficaz. 

Outras modalidades de “esquema de interpretação” são: em 15% dos textos o enfoque
está no próprio ato infracional, abordando a apreensão do suposto infrator e destacando todo o
caso;  além disso,  a  ressocialização dos  meninos e  meninas  e  as  medidas  socioeducativas
também são enquadradas em 13% dos textos. Em 18% as unidades de socioeducação ou o
sistema prisional brasileiro e 13% das matérias abordam as políticas públicas e os direitos
humanos do grupo. O enfoque sobre a violência e a segurança pública constituem 5%.
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Gráfico 1 - Enquadramento noticioso dos dois jornais
Fonte: Dados da Pesquisa (2015).

Voz dominante no texto

Analisou-se também a voz dominante no noticiário, isto é, a fonte de informação mais
ouvida  para  a  elaboração  do conteúdo.  Na  investigação,  a  jornalista/o  jornalista  é  a  voz
dominante em oito matérias de cada jornal. Ou seja, a jornalista/o jornalista é autorreferência
para  a  notícia  ou  reportagem e/ou seu discurso sobrepõe-se às  fontes  entrevistadas.  E as
vítimas  ou  familiares  de  vítimas  de  delitos  envolvendo adolescentes  aparecem como voz
dominantes em duas matérias de cada jornal.

Sobre  os  atores  ouvidos  pela  imprensa  para  a  construção  das  notícias  sobre
adolescentes em conflito com a lei, ao todo, representantes do poder Judiciário, Promotoria e
Ministério  Público  –  advogado/advogada,  juiz/juiza  e  promotor/promotora,  aparecem  26
vezes  nos textos;  em seguida,  as assessorias  de imprensa de políticos e  de secretarias  de
estado (segurança pública, família e desenvolvimento social, entre outras) aparecem 10 vezes
cada uma. 

A participação com fonte da sociedade civil engloba as entidades de direitos humanos
infanto-juvenis, psicólogos e professores de direito. As fontes como assistentes sociais são
representantes dos órgãos que respondem pela coordenação de adolescentes em conflito com
a lei cumprindo medidas socioeducativas em liberdade. Políticos são fontes diretas (sem a
intervenção clara da sua assessoria de imprensa) exclusivamente do jornal Gazeta do Povo.
Nessa categoria encontram-se deputados estaduais, federais e senadores, normalmente ligados
a projetos de lei sobre a maioridade penal.

Nota-se  a  baixa  participação enquanto  fonte  de  policiais,  embora  delegados  sejam
mais  presentes.  Conforme o Gráfico 2,  cujo demonstrativo aborda as fontes  utilizadas na
construção das matérias em número de entrevistas, observa-se a ênfase dada à participação do
adolescente supostamente ator do delito na participação do debate/cobertura,  reforçando a
percepção de que as matérias focam mais no ato infracional em si e em discussões sobre o
tratamento dos delitos, como a redução da maioridade penal. 

Ter  voz na mensagem implica em usufruir  de um “poder”,  uma vez que significa
possuir  (re)conhecimento  -  ocupar  o  espaço da  informação  nos  meios  de  comunicação é
possuir  a  palavra,  tornando-se um ato  político,  como assinala  o filósofo  político  Jacques
Rancière  (1996).  A  notícia  e  os  demais  conteúdos  reproduzidos  nos  jornais  podem
caracterizar-se  como  um  espaço  público,  mas  de  maneira  não  igualitária,  já  que  os
adolescentes supostamente autores de infração têm pouca participação. Ainda que os jornais
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possibilite  a  participação  de  cinco  entrevistas  com adolescentes,  suas  vozes  discursam a
respeito da redução da maioridade penal, sobre sua própria “medida punitiva” por transgredir
os limites da sociedade. Os conteúdos dessas matérias demonstram opiniões soltas, sem uma
reflexão crítica com, sobre e para eles por parte do jornal.
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Gráfico 2 – Atores que aparecem nos textos (em números de entrevistas)
Fonte: Dados da Pesquisa (2015).

Observa-se no Gráfico 2, a preferência quantitativa dos dois veículos em utilizar atores
do  meio  jurídico,  tais  quais:  juízes/juízas,  promotores/promotoras,  advogado/advogada.  A
escolha  e  o uso dessas  fontes  produzem às  matérias  a  ideia  de  judicialização,  tratando a
infração como responsabilidade judicial e do Estado. Nota-se, contudo, no veículo Folha de
Londrina,  ainda  que  timidamente,  a  escolha  de  fontes  alternativas  às  judiciais:  policiais,
educadores, integrantes da sociedade civil organizada, adolescentes e, sobretudo, assessorias
de imprensa.

Na análise, os adolescentes encontram-se em uma “posição de silêncio”, em relação às
demais fontes, suscetíveis à estigmatização por conta da normatização e judicialização textual
imposta. Corrobora-se, assim, com a afirmação que os adolescentes em conflito com a lei são
parte de uma minoria, cujas vozes foram silenciadas e/ou marginalizadas pelas estruturas de
poder dos grupos dominantes – os veículos de comunicação massiva (PAIVA, 2001; SODRÉ,
2005), deslocando o grupo minoritário em posição de inferioridade social ainda que possuem
voz ativa  para  intervirem nas  instâncias  de  luta  por  suas  questões  sociais.  Parafraseando
Gayatri Spivak (2010): “pode o subalterno falar?”. Além disso, é possível fazer uma relação
entre esse resultado e os dados do Gráfico 1: a voz dos adolescentes e sua participação como
fonte para a informação pode ser negada pela manipulação do enquadramento noticioso mais
encontrado na pesquisa, a maioridade penal.

Observando os textos, percebe-se que a escolha das fontes aponta para a apresentação
do enquadramento que o jornal desejou dar à matéria. Entman (1993) explica que a fonte ou a
voz  dominante  do  texto  pode  ser  um  reforço  para  o  enquadramento,  de  modo  que  o
posicionamento do conteúdo fica claro e a categoria enquadrada é identificada.
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Como o adolescente é representado

A pesquisa  observou  o  uso  de  expressões  verbais  capazes  de  estigmatizarem  os
sujeitos, tal como vocábulos qualificativos e de tratamento em relação a esses adolescentes na
cobertura dos atos infracionais, isto é, como esses sujeitos são apresentados nas mensagens. 

Quanto  aos  vocábulos  de  tratamento  mais  empregados,  tais  como
“jovem(ns)/adolescente(s)”  aparecem  125  vezes,  sendo  utilizados  em  todos  os  textos
analisados. Os termos “menor infrator/adolescente infrator/jovem infrator/infrator(es)/jovens
detidos” são citados 50 vezes, e “adolescente/jovem/menor em conflito com a lei/adolescentes
autores de ato infracional”, 27 vezes.

Termos como “assassino(s) e/ou adolescentes assassinos e/ ou pichadores” apareceram
cinco  vezes  nos  textos  analisados;  “juventude  perigosa”,  “bandidos  violentos”  e  “jovens
criminosos” aparecem, cada um dos termos, uma vez. Embora em menor frequência, esses
vocábulos são pejorativos , ultrajantes e possibilitam a produção de uma representação social
negativa desses adolescentes. 

O termo “menor” é citado algumas vezes, no entanto não é indicado seu emprego em
razão  do  seu  sentido  pejorativo.  Essa  definição  remete  ao  Código  de  Menores,  que  foi
revogado pelo ECA em 1990. Observa-se que esses termos ainda são utilizados na mídia,
ainda que a sugestão dos defensores  de Direitos Humanos de crianças e adolescentes  em
conflito com a lei ressalte o uso de palavras pelos jornalistas que proporcione uma cobertura
mais imparcial e distanciada, além de se atentarem ao usarem termos que não contenham
juízo de valor. 

As  narrativas  dos  meios  de  comunicação  de  massa  atuam  na  construção  da
representação social e identitária, bem como influenciam os comportamentos sociais. Nesse
sentindo,  o  emprego  de  palavras  pejorativas  e  inadequadas  pode  reforçar  o  estigma,  o
estereótipo  e,  consequentemente,  o  preconceito.  Com isso,  o  resultado  pode  ser  de  uma
cultura da criminalização e estigmatização da criança e do adolescente que se envolve em atos
infracionais.

Para Goffman (2012), estigma é uma relação entre atributo e estereótipo, constitui-se
como uma ramificação das expectativas normativas das pessoas em relação à conduta e/ou ao
caráter  de  outro  indivíduo.  O estereótipo,  por  sua  vez,  é  compreendido  como uma falsa
representação de uma dada realidade e,  por ser ambivalente,  garante sua reprodução sem
detrimento em diversas conjunturas históricas e discursivas, segundo Bhabha (1998, p. 106). 

O foco principal dos dois jornais no período de maio de 2013 a outubro de 2014 foi a
maioridade penal. A abordagem sobre o tema nos jornais converge com as pautas na televisão,
no rádio, nas revistas e com os debates na internet motivados, principalmente, pelos últimos
acontecimentos envolvendo delitos e adolescentes, os quais foram disseminados pelos meios
de comunicação, muitas vezes pela internet,  em formato de vídeos que, uma vez na web,
tornam-se virais em pouco tempo. 

É possível que a representação social e o estereótipo apareçam com mais frequência
nos  textos  jornalísticos,  uma  vez  que  os  profissionais  da  mídia,  quando  saem  das  suas
redações para o local do acontecimento, geralmente já possuem modelos pré-estruturados em
mente e passam a reconhecê-los e a reforçá-los em seus textos, isto é, os clichês ajudam a
construir a notícia (MARCONDES FILHO, 2002). 

Alguns  veículos  imagéticos  disseminam  o  estigma  e  o  estereotipo  do  jovem  em
conflito com a lei e de todo sistema de socioeducação, dramatizando as notícias e vitimizando
os sujeitos, por exemplo. Essa disseminação, pelos meios de comunicação, das representações
estereotípicas, estigmatizadas e inadequadas não só das crianças e adolescentes infratores,
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mas das mulheres, dos negros e das negras, dos povos indígenas, da comunidade LGBTI e de
outras comunidades, torna-se um problema para o processo democrático.

As associações de grande parte dos textos dos jornais com o tema da maioridade penal
(44%) promovem uma representação de que os casos de delitos cometidos por adolescentes
são numerosos, alarmantes e são um risco contra a vida da população, sendo a redução da
idade penal a solução. No entanto, dados do Mapa da Violência (2014) mostram que os jovens
são as principais vítimas de morte por homicídio no país: em 2012, a taxa foi de 57,6 mortes
por 100 mil jovens, um aumento de 2,7% em relação ao ano de 2002, quando era de 56,1 por
100 mil jovens (de 15 a 29 anos). No Paraná, esse aumento, no mesmo período, foi de 51,1%. 

Jornais/Vocábulos Nº %
Gazeta do Povo

Jovem(ns)/adolescente(s) 65 40,0%
Menor infrator/adolescente infrator/jovem 
infrator/infrator(es)/Jovens detidos

38 23,0%

Adolescente/jovem/menor em conflito com a lei/adolescentes 
autores de ato infracional

15 9,0%

Menor(es)/menor(es) de idade 15 9,0%
Adolescentes internos/jovens internos /internados/interno(s) 8 5,0%
Meninos/meninas/garoto(s)/criança 5 3,0%
Assassino(s)/adolescentes assassinos/pichadores 5 3,0%
Jovens que cometem infrações graves/Adolescentes sujeitos a 
medidas restritivas de liberdade

2 1,2%

Adolescentes que cumprem medidas socioeducativas/Jovens 
em ressocialização

2 1,2%

Jovens que cometeram algum delito 1 0,6%
Juventude perigosa 1 0,6%
Bandidos violentos 1 0,6%
Jovens criminosos 1 0,6%
Total 161

Folha de Londrina

Jovem(ns)/adolescente(s) 60 54%
Menor infrator/adolescente infrator/jovem 
infrator/infrator(es)/Jovens detidos

12 11%

Adolescente/jovem/menor em conflito com a 
lei/adolescentes autores de ato infracional

12 11%

Meninos/meninas/garoto(s)/criança 11 10%
Menor(es)/menor(es) de idade 6 5%
Adolescentes internos/jovens internos 
/internados/interno(s)

5 4%

Jovens que cometem infrações graves/Adolescentes 
sujeitos a medidas restritivas de liberdade

3 3%

Menino e menina 1 1%
Jovens em ressocialização 1 1%
Total 111

Tabela 1 - Vocábulos qualificativos aos adolescentes (maio/2013 a outubro/2014)
Fonte: Dados da Pesquisa (2015).
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Termos utilizados

Na maioria dos textos, palavras como “crime(s)” e “comportamento criminoso” fazem
alusão ao ato infracional praticado, sendo empregadas 23 vezes em diversas matérias. Nesse
sentindo,  o  termo é utilizado de forma inadequada,  uma vez que o ECA considera como
delito, ato infracional ou infração.

Os  jornais  também trazem apelos  à  “punição” e  ao  “tratamento  penal”,  quando o
correto seria utilizar “medida socioeducativa”, para a qual os adolescentes são encaminhados.
A amplitude  da  medida  socioeducativa  é  maior  do  que  a  da  pena,  pois  configura  uma
oportunidade  para  que  o  adolescente,  auxiliado  por  profissionais  capacitados,  família  e
comunidade, repense sobre o ato infracional e seu projeto de vida (ANDI, 2012).

Essas palavras são utilizadas 17 vezes nos textos analisados. Observa-se que o termo
“ato bárbaro” fora empregado duas vezes em uma matéria do jornal Gazeta do Povo referente
ao ato infracional praticado. 

 
punição/punidos/pena/tratamento penal/pena máxima
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Gráfico 3 - Termos encontrados 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015).

As narrativas dos meios de comunicação de massa, como já foi abordado, atuam na
construção da representação social e identitária, bem como influenciam os comportamentos
sociais.  Nesse sentindo, o emprego de palavras pejorativas e inadequadas pode reforçar o
estigma e o estereótipo e, consequentemente, o preconceito. Com isso, o resultado pode ser de
uma cultura da criminalização e estigmatização da criança e do adolescente que envolve-se
em atos infracionais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dois jornais analisados (Gazeta do Povo e Folha de Londrina) são destinados aos
estratos econômicos médios e altos da população, em grande parte distanciados cultural e
espacialmente da realidade constituinte do modo e das condições de vida dos adolescentes em
conflito com a lei, o que se reflete no processo de produção dos discursos midiáticos. 

Percebe-se, nos jornais, a espetacularização da violência a partir da representação do
menor de idade ― seja pela preocupação em informar ou vender notícias (sob uma visão
mercadológica).  Dessa  forma,  os  jornais  tornam-se  “indústrias  do  medo”,  proliferando  a
sensação de insegurança na sociedade. 

A  partir  do  referencial  teórico  sobre  a  mídia,  pode-se  aferir  que  os  meios  de
comunicação  exerçam de  alguma  forma  seu  papel  social,  mas  também são  instrumentos
políticos, constituintes de uma esfera de dominação, e não deixam de ser ideologicamente
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preocupados com as estratégias mercadológico-editoriais. O jornal tem liberdade em defender
sua ideologia, informá-la aos leitores/consumidores e promover o debate social.

A  Gazeta  do  Povo  foi  o  periódico  que  se  destacou  pela  posição  qualitativa  e
quantitativamente  mais  crítica  e  pela  cobertura  aprofundada  sobre  a  maioridade  penal,
ouvindo  fontes  sobre  as  mais  variadas  facetas  do  debate  e  informando,  claramente,  sua
posição favorável à redução da inimputabilidade penal. Por essas constatações, conclui-se que
a Gazeta do Povo tem um tom mais incriminador em relação ao adolescente em conflito com
a lei do que a Folha de Londrina.

Este último é o jornal com maior número de matérias com enquadramento sobre as
instituições de socioeducação, publicadas no período proposto para análise, e, sobretudo, com
mais reportagens (10) a respeito dos adolescentes em conflito com a lei. Além disso, denuncia
quantitativamente mais as mazelas que permeiam o sistema de ressocialização, tais como: os
maus-tratos  cometidos  pelos  educadores  dos  Centros  de  Socioeducação  (CENSEs);  as
irregularidades de infraestrutura desses locais e nas vagas para atender aos adolescentes em
medida de socioeducação de privação de liberdade; o crescimento do número de mortes de
jovens no Paraná, entre outros. Essa associação é importante na representação social, senão do
adolescente  em  contravenção  com  a  lei,  mas  do  seu  contexto,  o  que  possibilita  aos
consumidores desses conteúdos refletir  e inter-relacionar os debates sociais.  Diante dessas
observações, conclui-se que a Folha de Londrina é o periódico que mais possui informações
acerca do contexto da ressocialização com um viés no sentido de fazer parte das políticas
públicas do país.

Do  ponto  de  vista  foucaultiano,  as  práticas  discursivas  são  responsáveis  por
estabelecer  a  relação  entre  palavras  e  coisas,  construindo,  dessa  maneira,  as  identidades
(FOUCAULT,  2007).  O autor  ressalta  que,  nos  sistemas de  exclusão e  de diminuição da
densidade discursiva, delineiam-se, por meio desta investigação, algumas relações de poder
estabelecidas nos discursos dos jornais analisados. Ao trazer recortes do discurso jornalístico
dos dois jornais percebe-se que os adolescentes que cometeram delitos, seus familiares e o
contexto  dos  sujeitos  envolvidos  são  excluídos  ou  suas  falas  não  são  tratadas  com
credibilidade pelo jornalista.

Assim, é possível confirmar dois pressupostos da pesquisa: os jornais se caracterizam
pela  inserção de  expressões  verbais  capazes  de  estigmatizar  os  adolescentes  suspeitos  de
cometerem ato infracional; e a construção identitária desses adolescentes, produzida a partir
do  conteúdo  da  mídia  impressa  paranaense,  está  inserida  em  uma  herança  dominante  e
normativa,  resultando  em  um  enquadramento  bastante  acentuado  em  percepções
estereotipadas e estigmatizantes em relação a essa minoria.

E assim, acentuadamente, a representação social vai construindo sujeitos de direitos,
estabelecendo  outra  identidade  para  essa  população  até  gerar  novos  debates  sociais  e
influências  comunicativas  ―  como  a  que  se  vive  contemporaneamente  a  respeito  da
imputabilidade  do  ECA,  da  redução  da  maioridade  penal,  entre  outros  ―  e  trazer  a
possibilidade de novas transformações estruturais e de representação.

Vale  ressaltar  que  os  resultados  foram  analisados  de  modo  a  construir  uma
compreensão sobre o tratamento narrativo da mídia escrita sobre esse grupo minoritário e
como esse tratamento pode construir a identidade dos mesmos. Outrossim, esta investigação
não almejou estudar como, se ou por que se dá o processo de produção desses conteúdos para
que sejam abordados de tal maneira. 
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O JORNAL VOZ DO NICÉIA E A PROMOÇÃO DA CIDADANIA1 
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RESUMO 
  
O projeto “O Jornal Comunitário como Instrumento de Reconhecimento Social” tem, como um de 
seus produtos, o jornal impresso Voz do Nicéia. Há oito anos atendendo o Jardim Nicéia, uma 
comunidade periférica da cidade de Bauru, a publicação traz um novo viés para o debate público, 
que, muitas vezes, é privilégio da elite que tem acesso aos poucos meios de comunicação e que 
assim se mantem privilegiada. Após a contextualização do projeto em uma descrição sobre a forma 
como o trabalho é realizado, neste artigo se estudará um dos conceitos de cidadania, como seu 
significado foi mudando ao longo do tempo e como a cidadania tem relação direta com o 
desenvolvimento da democracia. Após isso, com base nos exemplares do jornal, em entrevista com 
um antigo morador e pesquisa bibliográfica, se analisará como o jornal interfere no exercício do 
direito à comunicação e na conquista dos direitos sociais que poderão levar mais igualdade aos 
moradores do bairro. As esferas objetivas e subjetivas serão analisadas, ou seja, as mudanças 
substanciais no bairro, como as melhorias na infraestrutura e o aumento de investimentos na região; 
e as mudanças que afetaram a autoestima dos moradores e o sentimento de inclusão e participação 
nos espaços públicos da cidade. 
 
Palavras-chave: Comunicação; Jornalismo Comunitário; Direitos Humanos; Cidadania; 
Democracia. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O jornal comunitário impresso Voz do Nicéia é produto de um projeto de extensão 
universitária da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), no câmpus de Bauru. O projeto atende o bairro Jardim Nicéia, localizado perto do câmpus 
e é financiado pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária. Com edições bimestrais, já está no 
bairro há oito anos e, nesse espaço de tempo, pôde-se presenciar muitas mudanças na infraestrutura 
e na autoestima da população ali presente. Conta com o professor Angelo Sottovia Aranha, que 
assina a publicação como jornalista responsável, com uma aluna bolsista, que coordena todas as 
frentes de trabalho do projeto, e com 35 estudantes-repórteres voluntários do projeto. 

O principal objetivo do projeto é dar visibilidade às demandas do bairro nos espaços 
públicos, o que condiz com seu nome: “O Jornal Comunitário como Instrumento de 
Reconhecimento Social”. A cidade de Bauru tem apenas um jornal impresso diário que atende a 
cidade e região. Suas pautas, porém, são determinadas com base naquilo que já está no centro do 
debate na sociedade, pela agenda setting, e por quem já tem capital político e social. A periferia não 
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se encaixa nas pautas diárias e por isso tem uma seção semanal: o JC nos bairros, que traz notícias 
dos bairros periféricos. Isso mostra que os assuntos que tangenciam as populações acêntricas estão à 
parte no jornal. 

Sendo assim, os moradores da comunidade tinham o seu direito à comunicação 
negligenciado. Apesar de cumprirem seus deveres e inclusive trabalharem para a formação da 
sociedade, não havia nenhuma mídia que se voltasse para o bairro como acontece com outros 
grupos da sociedade. O Voz do Nicéia é uma forma de resistência a uma mídia hegemônica por 
trazer assuntos de uma população periférica para um jornal. 

No entanto, havia um impasse sobre como os integrantes do projeto levariam ao poder 
público o que, de fato, representasse os moradores daquela região: nenhum membro do jornal mora 
no bairro. A grande maioria, inclusive, vive realidades muito distantes da que se verifica no bairro: 
estudantes de universidades públicas, no Brasil, não são representativos da sociedade como um 
todo. 

Após se experimentar várias formas de se constatar as reais preocupações da comunidade, 
em 2010 se conseguiu achar um jeito de falar pelos moradores de forma mais honesta e 
representativa. Houve uma grande reforma no jornal, que trouxe, além de novas sessões fixas, um 
outro jeito de fazer o levantamento de pautas, mais sistematizado e abrangente: a cada edição, todos 
os alunos-repórteres vão ao bairro e conversam, de casa em casa, com os moradores. Os 
questionamentos são em torno daquilo que possa vir a ser pauta no jornal. Pergunta-se quais foram 
os últimos eventos no bairro, se vai acontecer alguma festa nas próximas semanas, o que eles 
gostariam que melhorasse no bairro em termos de infraestrutura, a história de vida de qual morador 
eles gostariam de ler no jornal, enfim, procura-se o entrosamento essencial à legitimação do 
jornalismo comunitário. 

Com base nesse primeiro levantamento de pautas, os alunos-repórteres aplicam um 
conhecimento muito estudado no curso de jornalismo: os critérios de noticiabilidade. O cuidado que 
os integrantes do projeto devem ter ao publicar um assunto no jornal é o de não deixar uma 
demanda que seja de apenas um grupo, ou pessoa, do bairro entre na edição. A mídia comunitária 
também é um espaço de disputa de discursos e não deve ser usada para benefício pessoal ou de um 
partido. O compromisso desse tipo de veículo é com a comunidade que atende. 

As seções que foram determinadas nessa reforma do projeto, além das matérias principal e 
secundária, são a seção Fala, Morador!, a Perfil e a Tira-Dúvidas. A matéria primária aborda um 
assunto que, de alguma forma, vai atingir todo o bairro. A secundária pode referir-se à reclamação 
de moradores de apenas uma rua e ambas, na maioria das edições, têm caráter de denúncia em 
consequência da precariedade da infraestrutura e dos serviços. São feitas muitas cobranças ao poder 
público municipal nessas matérias, tanto na apuração, quanto nos próprios textos. 

A seção Fala, Morador! tem a importante função de mostrar a identidade do bairro e tenta 
ser uma maneira de identificação dos principais leitores do Voz do Nicéia, que são os próprios 
moradores. Nessa seção são feitas perguntas sobre temas que estejam tendo grande repercussão no 
país ou na cidade. A ideia é mostrar as opiniões de alguns moradores sobre o assunto e publicá-las 
no jornal, acompanhadas das fotos dos entrevistados. A seção Tira-Dúvidas também contempla 
assuntos que estejam repercutindo na sociedade, mas que despertem alguma dúvida nos moradores. 
Assim, é convidado um especialista – advogado, engenheiro, médico, dentista, etc – para dar uma 
entrevista, que é sempre veiculada no formato pingue-pongue. 

Na última página de todas as edições, fica a seção Perfil. Nessa seção, um morador, um 
casal, uma família ou uma banda do bairro, por exemplo, é convidado para dar uma entrevista para 
mostrar sua história. Essa seção também é alvo de muitas disputas no bairro. Muitos moradores com 
interesses políticos no bairro ou que queiram participar do imaginário da população do Jardim 
Nicéia com interesses secundários querem ser os perfilados. Também cabe aos estudantes de 
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jornalismo perceber que há essas disputas de narrativas. 
 Esse novo tipo de levantamento de pauta mostra-se muito mais eficiente do que quando se 
pauta o jornal com base nas conversas com alguns poucos moradores. O projeto conseguiu ser 
muito mais representativo dos anseios da comunidade a partir de 2010. Porém, as conversas com os 
moradores eram muito rápidas, pois se tentava atender o maior número de moradores possível. 
Muitas vezes, apenas esse método anterior não era suficiente para se entender, de fato, o que a 
comunidade vivia. 
 Assim, em 2013, foi implantada uma nova frente de trabalho: a de Promoção de Eventos. A 
cada edição, um evento é realizado pelo projeto para a equipe estar mais presente no Jardim Nicéia. 
São acontecimentos de cunho cultural ou educativo, e também são definidos com base no que os 
moradores gostariam que houvesse no bairro. No primeiro levantamento de pautas do semestre é 
feita a pergunta sobre o que falta no bairro em relação a festas, encontros ou oficinas. Com base 
nisso, decide-se os eventos que acontecerão naquele semestre. Nesses eventos, os laços entre os 
alunos-repórteres e os moradores se estreitam muito. Há mais tempo para conversar com os 
moradores do bairro e para entender como deve ser o jornal. 
 Os eventos são também uma retribuição, ao bairro, por todo o aprendizado possibilitado pela 
vivência que os estudantes têm com base naquela realidade. Participando do projeto, os estudantes 
de comunicação podem escrever artigos sobre assuntos que tangenciem problemáticas do bairro ou 
do jornalismo comunitário, aprendem a redigir matérias para o jornalismo impresso, aprendem 
quais são as particularidades do jornalismo comunitário, escrevem matérias em grupo, tiram fotos 
para o jornal, promovem eventos. E tudo isso acontece devido à aceitação do projeto no bairro. Sem 
essa premissa, o jornal não poderia existir. Os eventos representam também um agradecimento ao 
bairro pelas experiências jornalísticas que podem ser vividas ali. 
 No mesmo ano em que surgiu essa frente de Eventos, em 2013, a produção para o Meio 
Online também passou a ser outra frente de trabalho do projeto. No Online, os alunos-repórteres 
exploram outras plataformas, produzem vídeos e compreendem um pouco melhor o universo das 
mídias sociais. No blogue pode-se colocar uma galeria de fotos que não caiba em um jornal 
impresso, um vídeo sobre um evento, pode-se também adotar uma linguagem um pouco mais 
informal. 
 A última frente de trabalho criada pela equipe foi o Grupo de Pesquisa, que leva o nome do 
projeto. Esse grupo representa uma nova tentativa de se evitar que preconceitos interfiram na 
produção do jornal e tem a função de dar embasamento teórico sobre questões sociais, jornalismo 
comunitário e a mídia alternativa em geral. Os encontros, quinzenais e abertos para a comunidade 
universitária, têm como base pelo menos um texto-base a ser discutido. Os alunos podem estudar a 
teoria e logo em seguida aplicar aquilo que aprenderam. Eles percebem que é possível observar, em 
uma comunidade pequena como a do Jardim Nicéia, conceitos importantes das teorias da 
Comunicação e da Sociologia. 
 O projeto Voz do Nicéia tem uma responsabilidade grande na cidade de Bauru, por isso a 
necessidade de tantos artifícios para ser um jornal expressivo do Jardim Nicéia. São impressos mil 
exemplares que são entregues em repartições públicas e no próprio bairro. É um peso diferenciado 
de outros projetos de extensão da universidade. Os repórteres têm um público que os cobra e que 
nota as diferenças no bairro após a implementação do jornal. 

 
 

2. CIDADANIA E MÍDIA 
 
 Cidadania é um termo muito utilizado em momentos de mudanças sociais e locais em que 
novos cidadãos estariam sendo formados, como os espaços políticos, as instituições de ensino e os 
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movimentos sociais. Um exemplo da aplicação desse termo está na Constituição de 1988, que foi 
batizada de “Constituição Cidadã”. Após um longo período de restrição de direitos sociais e 
violência institucional aos cidadãos, na Ditadura Militar de 1964, uma nova constituição, que dá 
ênfase às liberdades dos indivíduos, foi escrita. Havia um desejo, por parte da classe política da 
época, de anunciar “novos tempos” e frisar que, dali em diante, as restrições de direitos impostas 
pelo regime ditatorial não seriam mais praticadas. Não se fala muito, porém, do real significado do 
termo cidadania. Para entender como o jornal Voz do Nicéia contribui para a conquista da cidadania 
na comunidade que atende, será necessário rever brevemente o processo de formação desse 
conceito. 
 A cidadania se aproximou do significado que tem hoje no Renascentismo. Na época, foram 
retomados diversos conceitos do Direito Romano, e não foi diferente em relação ao de cidadania. 
Um indivíduo de Roma poderia ter a posse de três coisas: da família, da liberdade e da cidade, ou 
seja, da cidadania. Um direito estava atrelado ao outro: um escravo não tinha liberdade, por isso não 
poderia ter família e nem direito à cidade. Um estrangeiro não pertencia ao local, por isso os outros 
direitos também lhe eram negados. 
 A posse da cidade era o próprio exercício da cidadania. Ocupar os espaços públicos e 
debater assuntos que fossem interesse daqueles cidadãos era um privilégio nesse primeiro conceito 
de cidadania. Participando desses espaços, os cidadãos poderiam mudar aquilo que não estavam de 
acordo e exercer seus direitos. 

Pode-se observar, porém, que cidadania não representava um direito muito abrangente. 
Apenas alguns indivíduos poderiam tê-la. Na Grécia Antiga, quando se formaram as primeiras 
ideias de democracia e cidadania, apenas um quarto da população ateniense poderia ocupar os 
espaços públicos e decidir o rumo da vida pública. Não havia restrição, também, aos assuntos. Não 
era necessário que o assunto tratado fosse de interesse público, o que apenas colaborava mais para 
que as decisões girassem em torno daqueles poucos que poderiam ter acesso a esses espaços. 

Nas Revoluções Francesa e Inglesa esse conceito foi retomado, porém, como conceituou 
Marshall em seu livro “A Cidadania e as Classes Sociais”, os direitos que mais ganharam destaque 
foram os Direitos Civis, que abrangem o direito à propriedade, à manifestação, à formação de 
contratos e à igualdade perante à lei. Esses eram justamente os direitos necessários para que uma 
burguesia em ascensão, com a consolidação do capitalismo, em disputa com o poder político da 
nobreza da época, conseguisse tomar o poder. Com esses direitos, eles poderiam se manifestar, ter 
os mesmos direitos que um nobre, e, ao chegarem ao poder, poderiam formar contratos, lucrar e ter 
a posse de propriedades. 

Ao se contextualizar essas demandas, vê-se que foram importantes por romperem com a 
sociedade estamental. Locke, no século XVII, caracterizou esses direitos como Direitos Naturais. 
Eles seriam inalienáveis e deveriam contemplar todos os seres humanos. Esses direitos individuais, 
porém, não conseguem romper o quadro de desigualdade de uma sociedade. 

 
Esse conceito de “direito natural” – do direito que pertence aos indivíduos, independente do 
status que ocupam na sociedade em que vivem – teve um importante papel revolucionário em 
dado momento da história, na medida em que afirmava a liberdade individual contra as 
pretensões despóticas do absolutismo, em que se negava a desigualdade de direitos 
sancionada pela organização hierárquica e estamental própria do feudalismo. Decerto, nessa 
visão liberal, o jusnaturalismo terminou por se constituir na ideologia da classe burguesa, 
sobretudo porque Locke e seus seguidores consideravam como direito natural básico o direito 
à propriedade (que implicava também o direito do proprietário aos bens produzidos pelo 
trabalhador assalariado), o que terminou por recriar uma nova forma de desigualdade entre os 
homens. (COUTINHO, p.4) 

 
Após essa primeira conquista de direitos, a luta seria para tomar o poder e participar da vida 
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política. Para isso, os Direitos Políticos foram demandados principalmente no século XIX. 
Consistiam no direito de votar e ser votado, de participar da vida pública, de exercer a cidadania. 
No entanto, essas duas esferas ainda não garantem uma cidadania plena. 

A cidadania, desde o seu início, esteve atrelada à democracia. O desenvolvimento de uma 
depende diretamente do desenvolvimento da outra. A democracia é o apelo da vontade popular para 
a decisão da vida pública e dos assuntos da cidade. A população tem, em termos, a soberania de 
decidir aquilo que julga melhor para a coletividade, e isso só é possível se essa população puder 
ocupar os espaços públicos e tiver o direito de se manifestar publicamente sobre assuntos que 
interessem à política. E um desses espaços públicos são os meios de comunicação.  

A comunicação de massa ocupa hoje um espaço tão grande na vida dos indivíduos que 
define o que vamos achar interessante, quais assuntos são dignos de serem discutidos em sala de 
aula, em um jantar de família, em uma mesa de bar. É preocupante que esses mesmos meios de 
comunicação, que ditam a agenda dos cidadãos, sejam tão oligopolizados e tenham em seu corpo 
editorial, na maioria das vezes, apenas membros que já têm poder político e social. Isso pode 
significar que questões importantes para o restante da população estejam sendo ignoradas, como se 
não estivessem acontecendo. 

No artigo de Porto, “Muito além da Informação: Mídia, Cidadania e o Dilema 
Democrático”, vem à tona uma problemática da democracia: estariam os cidadãos aptos para decidir 
o futuro das cidades? Segundo ele, esta é uma das premissas da teoria democrática: cidadãos bem 
informados e interessados que decidem de forma consciente e influenciam o poder do Estado. Ele 
problematiza, porém, que mesmo em países capitalistas desenvolvidos, com tecnologias de 
informação de ponta, há um grau de desinformação muito grande entre os cidadãos. Como, então, 
eles poderiam decidir sobre assuntos que dizem respeito à coletividade? 

Key foi um dos primeiros intelectuais a refutar esse pensamento, com estudos que 
comprovariam a consciência dos eleitores em relação a seus votos, mesmo com pouca informação. 
Segundo ele, os eleitores formam linhas de pensamento com as informações que têm em mãos e 
tomam decisões com base nisso. Dessa forma, a teoria da democracia estaria preservada: os 
cidadãos estariam exercendo a sua cidadania de forma plena, e, mesmo sem se informar de forma 
adequada, são cidadãos integralmente. 

A conclusão à qual chega Porto é que se deveria, como o próprio título ilustra, ir além da 
informação, que, na comunicação, estaria sendo superestimada. Os “enquadramentos” de um fato, 
que são os recortes e os pontos de vista do qual o redator de uma matéria parte, seriam a forma de 
ampliar o debate e trazer à tona novos pensamentos e fortalecer, assim, a democracia e a cidadania 
com a pluralidade de ideias. 

 
(...) apesar do reconhecimento de que as pessoas não são passivas ou idiotas, o modelo 
proposto neste artigo possibilita analisar o processo pelo qual enquadramentos são 
manipulados (inclusive pelos meios de comunicação), frequentemente de forma excludente e 
antidemocrática, para manter a posição subalterna de vários segmentos da população. Em 
especial, os meios de comunicação devem ultrapassar a forte dependência em fontes oficiais 
do Estado e em grupos privilegiados já identificada por diversos autores (Sigal, 1973; Hallin, 
1994) e abrir a possibilidade de que a sociedade civil, grupos subalternos e minorias 
apresentem seus pontos de vista ou enquadramentos. (PORTO, p.24) 
 

A experiência do Voz do Nicéia permite afirmar que não é necessário esperar que os meios 
de comunicação tradicional cheguem à conclusão de quem têm responsabilidades na democracia, 
assim como no processo de formação da cidadania brasileira. Os meios de comunicação 
alternativos, tão pouco incentivados na História do Brasil e relegados a planos menos importantes 
nos estudos de comunicação brasileiros, representam uma forma de resistência à hegemonia da 
“grande mídia”, sim, justamente por tratarem de temas que não são de interesse comercial e não 
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satisfariam, hoje, as metas de empresas que priorizam sempre o lucro. 
Como John Downing teorizou em seu livro “Mídia Radical”, o jornal Voz do Nicéia disputa 

verticalmente com os meios hegemônicos, influenciando em espaços de poder das classes mais 
favorecidas e que atuam só pela manutenção do seu status quo. Um dos serviços prestados pelo 
projeto é o de fazer chegar à população da comunidade atendida informações que ficariam 
“invisíveis" nos processos burocráticos das repartições públicas, por exemplo. Muitos desses 
moradores trabalham durante a semana e fazem também trabalhos extras para se sustentar. Além de 
não terem dinheiro para comprar jornais, assinarem TVs pagas e revistas, não têm tempo para se 
informar. O jornal Voz do Nicéia tenta, aos poucos, romper essa desigualdade também na recepção 
das informações com sua distribuição gratuita de temas que interessam à comunidade em uma 
linguagem pensada para ser adequada a esse público. 

O objetivo da publicação é fortalecer a cidadania e a democracia com a chegada do direito à 
comunicação, que está na terceira fase dos direitos conceituados por Marshall, a fase que abrange os 
Direitos Sociais: direito a salário, à educação, à saúde e a condições econômicas mínimas. Tanto a 
comunicação quanto o direito a ser representado socialmente são aprofundados com um jornal 
pautado pela comunidade, já que os assuntos abordados no jornal fortalecem muitos dos direitos 
dessa terceira fase de conquistas, aqueles que vão garantir a democracia plena. 
 
 
3. CONQUISTAS MATERIAIS 
 
 Quando a primeira equipe do Voz do Nicéia começou seu trabalho, há oito anos, o bairro era 
muito diferente de como é hoje. Não havia nenhuma rua asfaltada; o processo de regularização das 
escrituras não estava claro aos moradores; a iluminação pública era muito precária; não havia 
espaços de lazer para a população, tinha esgoto à céu aberto, o que atraia animais parasitas e 
comprometia a saúde dos moradores; e não havia nenhuma linha de ônibus que fosse até o centro da 
cidade diretamente: os moradores tinham que caminhar e muito até fora do bairro para poder 
usufruir do transporte público. 
 A visibilidade e a expansão das demandas dos moradores do bairro, para além da área então 
quase toda ocupada por barracos, mostraram como os poderes públicos e privados mudam seus 
comportamentos quando sabem que estão sendo fiscalizados e que os seus feitos serão veiculados 
em um meio de comunicação. No início de 2015, por exemplo, um vazamento em uma rua do 
Jardim Nicéia foi consertado antes mesmo da equipe concluir o seu trabalho de reportagem. O 
simples fato dos alunos-repórteres terem ligado para o Departamento de Água e Esgoto da cidade 
de Bauru, cobrando a reparação do vazamento de água potável, fez com que essa instituição pública 
resolvesse com rapidez o problema. 
 Essa não foi a única remediação que o poder público realizou no bairro por insistência do 
jornal. Na edição nº 26, de agosto de 2015, uma moradora viu um grande buraco que ameaçava a 
estrutura de sua casa ser fechado após o jornal o pautar durante mais de um ano. Esse buraco 
acumulava lixo e sua casa corria risco de desabamento. A vala havia sido aberta após uma obra da 
Prefeitura que ficou inacabada. Até então, a solução proposta pelos agentes públicos à moradora era 
sua mudança para um apartamento no Minha Casa, Minha Vida, desconsiderando que ela mora ali 
há mais de sete anos e a possibilidade de se fechar o buraco. 
 O registro das promessas de vereadores e prefeitos em um veículo impresso também tem um 
peso para que melhorias sejam realizadas na região. Hoje duas ruas, das seis ruas do bairro, já foram 
asfaltadas e a iluminação pública melhorou muito, já é mais seguro à noite e conquistas 
aparentemente simples como essa contribuem para a locomoção especialmente de idosos e 
deficientes. Além disso, a pavimentação, mesmo que em apenas duas ruas, diminui muito a 
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quantidade de poeira no bairro. 
 Hoje, onde havia quase um córrego de esgoto à céu aberto, há uma praça com uma quadra 
de esportes, brinquedos para as crianças e quiosques que auxiliam na realização de eventos e onde 
as pessoas sentam para conversar. A praça foi, sobretudo, um grande marco na luta por direitos da 
comunidade: desde as primeiras ocupações ficou determinado que seria ali, naquele ponto, a praça 
do Jardim Nicéia. 
 Apesar de ainda haver demanda de mais linhas de ônibus que atendam os moradores do 
Jardim Nicéia e de mais pontos de ônibus no bairro, uma das conquistas foi um ponto de ônibus. A 
falta desse ponto hoje instalado desconsiderava que os moradores precisam ir à cidade em busca de 
trabalho, lazer, assistência médica e demais atividades, e isso interferia na vida prática dos 
cidadãos: eles tinham dificuldade para chegarem ao centro da cidade e caminhavam por ruas 
intransitáveis e escuras. 
 Hoje, o local com menos infraestrutura é a Rua 6. Foi a última a ser ocupada e, por isso, lá a 
iluminação é mais precária do que no restante do bairro. Além disso, é a que fica mais distante do 
ponto de ônibus, a que tem muitas casas de madeira e que não tem rede de esgotos, usam-se apenas 
fossas sépticas. Os moradores do restante do bairro já se sentem à vontade para construir casas de 
alvenaria e investir de forma material em suas residências. Apesar da regularização dos lotes ainda 
não estar pronta, já foram veiculadas diversas vezes no Voz do Nicéia informações sobre o 
andamento do processo com citações de secretários municipais afirmando que aquela população não 
será retirada dali. 
 Embora considerem a importância de uma mídia comunitária em um bairro vulnerável como 
o Jardim Nicéia, os alunos-repórteres são sempre lembrados que não devem tomar para si 
conquistas que são, na verdade, fruto da união e da luta coletiva dos moradores. Fazer isso seria ter 
a mesma postura que muitas mídias comerciais têm ao se vangloriarem quando uma denúncia 
noticiada leva à solução de um problema. Normalmente, o que acontece é uma propaganda da 
empresa jornalística aproveitando-se da situação, o que não contribui para a busca autônoma de 
direitos e anula a luta dos moradores. Peruzzo aponta quais são as contrariedades dessa prática: 
 

É inegável o potencial da mídia, tanto para mobilizar os moradores num evento (...) quanto 
para pressionar o poder público. No entanto, a mídia é apenas um canal para se externar as 
reivindicações populares. Deve servir apenas de mediação, pois o desenvolvimento da 
cidadania requer uma mobilização e a articulação das próprias pessoas e de suas organizações 
representativas. Sem contar que esse tipo de atuação da parte da mídia tende a ser periódica e 
passageira, já que pode terminar sem justificativas, nem motivos aparentes. Quando isso 
ocorre pode ser pelo cansaço dos profissionais, por decisão política institucional ou por falta 
de interesse das editorias. (PERUZZO, 2003, p. 20) 

 
 Dificilmente haveria “cansaço dos profissionais”, “decisão política institucional” ou “falta 
de interesse das editorias” em um jornal comunitário, uma vez que prestar serviço à comunidade 
sempre foi o principal objetivo e a razão da criação do jornal Voz do Nicéia. Tirar o protagonismo 
de demandas e lutas coletivas vai contra os ideiais do jornalismo comunitário, cujo objetivo é 
justamente valorizar o bairro. Esse desvio pode ocorrer pelas vivências diferentes dos estudantes, 
que podem induzi-los a um sentimento de colonização e de “salvação” do bairro. Os eventos e o 
Grupo de Pesquisa são valorizados para que as fotos, a apuração, a diagramação e a redação dos 
textos tenham um enquadramento que contemple os moradores e para que o jornal seja visto como 
uma ponte para que novas conquistas ocorram, e não como um causador de mudanças no bairro. 
 
 
4. CONQUISTAS IMATERIAIS 
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 As conquistas citadas até agora neste artigo integram a terceira fase de conquistas da 
cidadania: a dos Direitos Sociais. São esses direitos que promovem mais igualdade na sociedade e, 
por isso, tiram a exclusividade desses direitos das mãos de apenas alguns cidadãos. Talvez por isso 
sejam tão difíceis de serem conquistados. Todos esses direitos interferem na vida prática dos 
moradores: ruas asfaltadas e iluminação pública promovem melhor mobilidade; um saneamento 
básico mais adequado reduz a taxa de doenças no bairro; linhas de ônibus facilitam a ida dos 
moradores ao trabalho ou ao centro em busca de lazer. 
 Apesar dessas melhorias mais visíveis, observa-se, após oito anos atuando no bairro, que o 
projeto incentivou muito mais ganhos subjetivos à população, o que talvez a sociedade bauruense 
ignore. As conquistas mencionadas no parágrafo anterior interferem na própria visão que os 
moradores têm de si mesmos, em sua autoestima. Ter condições de vida e salubridade mais 
próximas às do restante da população central de Bauru faz os moradores do bairro se sentirem mais 
pertencentes à cidade. 
 A autoestima dos moradores é valorizada também pelo enfoque dado aos assuntos tratados 
no jornal. Apesar de haver matérias de denúncia e de reclamações dos moradores, que podem ter 
impactos positivos caso problemas sejam solucionados, há também espaço para matérias mais leves. 
A linha editorial do jornal preza também pelo equilíbrio desses dois tipos de conteúdo. Um dos 
temas da sessão Fala, Morador! foi a pergunta “O que você mais gosta no seu trabalho?”. A edição 
do Dia das Mães deste ano também trouxe leveza ao jornal. Foi perguntado às crianças do bairro: 
“O que você mais gosta na sua mãe?”. 
 A sessão Tira-Dúvidas também tem um importante papel de instrumentalizar os moradores 
para que eles possam ser mais autônomos e emancipados. Na época da PEC das Domésticas, por 
exemplo, foi tema dessa seção o que mudaria com as novas leis. Tendo em vista que no bairro 
residem muitas empregadas domésticas, os alunos-repórteres perceberam que esse assunto seria de 
interesse público e poderia elucidar os direitos que cabem a essas trabalhadoras.  

Outro tema que também ilustrou a seção foi o Parto Humanizado. O bairro tem uma 
quantidade elevada que de mães adolescentes sem companheiros, o que caracteriza, na sociedade, 
uma situação de vulnerabilidade. Por isso, esse tema foi pensado como uma forma de mostrar a 
essas mães o que se considera violência no momento do parto e quais são os direitos das mães. 
 Quanto aos eventos promovidos no bairro, também têm interferência na esfera prática dos 
habitantes da região. Um dos eventos realizados em 2015 foi a Oficina de Tear para moradores 
interessados. Um senhor que usualmente dá aulas de artesanato em bairros periféricos aceitou ir até 
o Jardim Nicéia para ensinar tear, em dois dias. O objetivo primário do evento era promover à 
população o contato com uma atividade que poderia complementar a renda das famílias ou tornar-se 
um novo entretenimento aos moradores. 
 Porém, propósitos mais subjetivos foram alcançados com esse evento: durante os dois dias, 
os alunos-repórteres, que haviam sido previamente treinados para ensinar o tear, puderam conversar 
com os moradores enquanto ensinavam, e o encontro acabou sendo uma oportunidade também para 
os próprios moradores participantes da oficina conversarem. Após a oficina, os interessados se 
reuniram, por conta própria, para dar continuidade ao aprendizado. 
 Uma das pautas que está sendo trabalhada pelos integrantes do projeto em 2016 refere-se à 
falta de linhas de ônibus que contemplem o bairro. Novas linhas já foram prometidas pelo atual 
prefeito da cidade, assim como mais pontos de ônibus, mas o importante mesmo é que o impacto 
dessa mudança não será apenas o transporte mais fácil para o centro. Há um simbolismo nessa 
conquista: a ocupação de espaços centrais por populações periféricas é, por si só, um ato 
revolucionário. Somente assim essa parte trabalhadora da população poderá transformar esses locais 
em lugares que os agradem. 
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Se descobrirmos que nossas vidas se tornaram muito estressantes, alienantes, simplesmente 
desconfortáveis ou desmotivantes, então temos o direito de mudar de rumo e de buscar 
refazer nossas vidas segundo uma outra imagem e através da construção de um tipo de cidade 
qualitativamente diferente. A questão do tipo de cidade que desejamos é inseparável da 
questão do tipo de pessoas que desejamos nos tornar. A liberdade de fazer e refazer a nós 
mesmos e a nossas cidades dessa maneira é, sustento, um dos mais preciosos de todos os 
direitos humanos. (HARVEY, 2008, p. 11) 

 
O direito à cidade, ou a cidadania, está, portanto, intrinsecamente ligado à própria ocupação 

dos espaços públicos de decisão. É um dos direitos mais negados aos cidadãos e um dos que mais 
têm impacto em suas vidas: se a quem mora na periferia não é dada a chance de ocupar e mudar a 
cidade, também não é dada a chance para que essas pessoas reinventem a si mesmas. A lentidão das 
mudanças passa a impressão de que muitas coisas feitas pelo homem (tanto os próprios arranjos das 
cidades, quanto as políticas, por exemplo), são imutáveis e só têm uma possibilidade de existência. 
Esse pensamento é propício para que as classes dominantes se mantenham no poder e afasta aqueles 
que poderiam trazer novas visões ao debate público. 

Um desses espaços públicos são os meios de comunicação. É na mídia que se formam 
grandes consensos para cobrar o poder público; as principais opiniões entram em debate e as 
decisões públicas vêm à tona. A ágora, citada nesse artigo, que antes era presencial, hoje não é 
mais. Têm-se jornais, revistas e portais online que veiculam para uma grande massa os diferentes 
ideais de sociedade e disputam narrativas publicamente. 

A forma como o bairro se vê também mudou após a entrada do jornal. Os moradores 
consideravam pejorativo chamar o Jardim Nicéia de favela, por exemplo. Hoje, eles percebem a 
mudança nessa classificação/denominação especialmente entre pessoas de fora, que chamam o local 
de bairro ou vila. A mudança não é superficial: a própria permanência dos moradores naquela 
região está subentendida com a escolha do termo a ser utilizado. O morador Adalton Cândido, por 
exemplo, chegou ao bairro em 1992 e recorda-se das mudanças desde então. 

 
Antes era tudo barraco, com uma rua só. Quando fizeram a topografia sortearam os lotes e 
começaram a abrir o bairro. Depois, com a construção da pracinha, mudou totalmente a 
convivência dos moradores. Às 18h você não via mais ninguém na rua. Não tinha nenhuma 
área de lazer para as crianças brincarem, só um campinho de futebol lá em cima, mas quando 
escurecia, acabava. Era cada um na sua casa. É só pegar as fotos do jornalzinho. A 
comunicação ajudou o Nicéia a ser conhecido e as pessoas a enxergarem o Nicéia de outro 
modo, não do jeito que eles pensavam: ‘ah, ali é favela, bandidagem!’ Hoje, quando eu falo 
que sou do Nicéia, me dizem: ‘vai ficar bonito lá, né?’. Às vezes sabem de coisas que a gente 
nem sabe. Quando uma situação é expandida, ela é enxergada diferente, porque o jornal 
circula. Às vezes eu vou em alguma Igreja longe e me falam: ‘você está famoso, já saiu até 
no jornal!’. Eu não gostava que chamassem de favela. Para mim, favela é um grupo de 
barracos. Hoje você vê uma casa com água, luz, telefone, asfalto. Não dá para considerar isso 
favela. Várias coisas eu soube pelo jornal. Para saber como que estava a pavimentação, vocês 
entrevistaram a Natasha [Natasha Lamônica, arquiteta da Secretaria de Planejamento de 
Bauru] e o secretário de obras. Eles falaram que iam colocar cascalho em julho, o que dá uma 
amenizada. Estão devendo. Está acabando julho e ninguém veio. (Entrevista com Adalton 
Cândido realizada no dia 28/07/2016) 

O bairro encontra-se em uma área de disputa judicial. Duas famílias dizem serem donas do 
terreno e, por localizar-se na Zona Sul, há um interesse monetário muito grande na área. O Jardim 
Nicéia é cercado por condomínios horizontais de alto padrão e a área se valoriza cada dia mais 
devido à segregação e à fragmentação do espaço público e à ação de publicitários do setor 
imobiliário. 

Pode-se observar que todos esses indivíduos que têm interesse na área do Jardim Nicéia não 
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pensam na cidade e na cidadania de forma coletiva, e sim de forma a se beneficiarem com a 
desigualdade e a vulnerabilidade econômica daqueles habitantes. Os condomínios fechados, com 
piscinas, quadras de tênis e academias, não englobam pessoas que não tenham poder aquisitivo para 
“comprar” esse simulacro de uma cidade normativa e elitizada. Ao invés de se pensar em soluções 
coletivas para problemas coletivos, como violência, uso de drogas, tráfico e espaços para lazer, cria-
se uma simulação de um espaço público para fugir de uma realidade. Os habitantes de condomínios 
compram os seus direitos e expulsam cada vez mais populações acêntricas para a periferia. 
 
 
5. CONCLUSÃO 
 
 O jornal comunitário Voz do Nicéia vem dando reconhecimento social e ampliando as 
demandas do bairro Jardim Nicéia há oito anos. É comunitário porque atende uma área, um 
território, que tem problemas em comum. A falta de asfalto prejudica a todos: um ônibus que não 
chega ao bairro não chega para todos os moradores. Apesar dos possíveis recortes que se possa 
fazer em relação a deficientes, idosos, homossexuais ou negros, por exemplo, a localização isolada 
da área ocupada pela comunidade é condição essencial que justifica a circulação de um jornal 
comunitário. 
 A abordagem dos alunos-repórteres também garante que o jornal seja considerado 
comunitário: por meio dos eventos e do grupo de pesquisa, pode-se perceber quais são as reais 
demandas do bairro e de que forma o jornal pode ser ainda mais representativo ao bairro. 
 Essas considerações são importantes para reafirmar o papel cidadão que o projeto Voz do 
Nicéia tem com o bairro que atende. Sabendo do papel que os meios de comunicação deveriam ter 
para o desenvolvimento da democracia e da cidadania, seus integrantes dão voz a uma população 
que não é contemplada pelas pautas do jornal comercial da cidade e que fica relegada à boa vontade 
de algum repórter, ou de uma escolha editorial aleatória, visto que a democratização dos meios de 
comunicação para que o direito à comunicação seja exercido não é sistemática. 
 O bairro não é grande, tem apenas seis ruas e está no centro de diversos interesses 
econômicos. Por não ser um grande campo eleitoral, é ainda mais desprezado pelo poder público. 
Um jornal que cubra ações visando a conquista da terceira fase dos direitos, que ainda não chegou 
ao bairro, torna-se ainda mais necessário. 
 Os alunos que participam do projeto editam um jornal que tem peso na cidade e tem um 
público real, um público que lê e cobra explicações. Por ser distribuído na Câmara Municipal de 
Bauru, um dos vereadores já baseou no jornal Voz do Nicéia suas discussões para provar os pontos 
de vista que defendia, citando um só exemplo. 
 O projeto, portanto tem um cunho cidadão em três esferas: proporciona aos estudantes a 
possibilidade de serem jornalistas mais sensíveis a questões sociais, de forma que valorize seu 
futuro profissional, independentemente de onde venham a trabalhar; proporciona mais 
enquadramentos ao cenário midiático da cidade e fortalece a jovem e frágil democracia brasileira 
com um jornal que amplifica as demandas de um público que, normalmente, não é lembrado pelas 
mídias tradicionais; e, por fim, substancializa o real significado de uma universidade pública, 
retornando parte dos impostos que os contribuintes investem para a formação de uma sociedade 
mais plural e democrática. 
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RESUMO

Inserido  no contexto  dos  Estudos  Culturais,  o  presente  trabalho tem por  objetivo  a  análise  do
impacto  das  inserções  de  merchandising  social  da  telenovela  Amor  à  Vida  em  estudantes  de
Publicidade e Propaganda e Ciências Sociais da Universidade Regional de Blumenau (Furb). Para
tanto,  utilizou-se  de  uma  pesquisa  qualitativa,  do  tipo  descritiva,  baseada  em  levantamentos
bibliográficos na constituição teórica, com a técnica de minigrupo de discussão para a pesquisa
aplicada. A análise contemplou as opiniões dos estudantes acerca de questões publicitárias e sociais
presentes  nos  merchandising  comercial  e  merchandising  social  inseridos  na  narrativa.  O  que
proporcionou um debate sobre a forma como essas inserções chegam até os consumidores deste
produto. Além da discussão sobre os diversos pontos de vista que uma ação socioeducativa pode
despertar,  seja  como  marca,  produto,  questão  social  ou  até  mesmo  sentimentos.  Temas  que
conduzem o discurso da telenovela que busca atingir o imaginário coletivo por meio da retratação
da realidade. Neste sentido, foi possível concluir que os estudantes de ambos os cursos defendem o
uso desse  discurso  persuasivo  como fonte  de  informação  social.  Porém,  chamam atenção  para
alguns aspectos que julgam importantes de acordo com a base de sua formação acadêmica e social.

Palavras-chave: Telenovela; Merchandising; Percepção; Consumo.

1. INTRODUÇÃO

A telenovela é um produto cultural brasileiro capaz de disseminar informações e influenciar
os espectadores no seu modo de vida. Foi dessa forma que surgiu a primeira telenovela em 1951 na
TV Tupy. Em 1965 iniciou-se a produção das primeiras tramas da Rede Globo, intituladas Ilusões

Perdidas e  Rosinha do Sobrado (GLOBO, 2008). Desde então, a emissora até o início de 2015
produziu 286 títulos, o que tornou a telenovela o formato mais rentável no setor econômico da
indústria audiovisual. O Brasil,  por meio da telenovela, tem o principal produto da indústria de
massa, fruto da história da televisão e da cultura do país. Desde a sua irrupção até hoje, Nicolosi
(2009) afirma que a telenovela brasileira evolui num processo dialético, conforme a modernização
da  sociedade.  Rebouças  (2009)  destaca  que  a  partir  dos  anos  1980  e  1990,  as  telenovelas
começaram a  abordar  as  temáticas  sociais,  políticas  e  a  liberação  dos  costumes,  por  meio  de
merchandising. 

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM.
2 Graduada em Publicidade e Propaganda, Universidade Regional de Blumenau - Furb, 
jessicapinheiro010@yahoo.com.br 
3 Doutor em Ciências Sociais, Universidade Regional de Blumenau - Furb, mam@furb.br 
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             O objetivo da ação de merchandising, independentemente de ser comercial ou social, é
fazer com o que o espectador se identifique com a realidade reproduzida na telenovela ao ponto de
crer e fazer o uso dos valores transmitidos, incorporando-os no seu cotidiano (TRINDADE, 2005).
Temas que, que segundo Musse e Brum (2010), entram nas telenovelas na forma de merchandising
social,  que, diferentemente do merchandising comercial – que tem como objetivo o consumo, a
venda de produtos -  o social não envolve custos,  mas tem um compromisso ideológico com o
pensamento da emissora ou do autor. Ou seja, através dele são difundidas ideias sobre assuntos de
caráter educativo que buscam esclarecer questões sociais por meio das telenovelas, minisséries, e
outros programas de televisão. A telenovela tornou-se uma forma de narrativa sobre a nação e um
modo  de  participar  dessa  nação  imaginada.  Nela,  é  possível  que  os  espectadores  sintam-se
participantes e mobilizem informações que circulam em torno deles e, ao mesmo tempo, no seu
cotidiano.  Portanto,  a  telenovela  busca  atingir  o  imaginário  coletivo por  meio da  retratação da
realidade.  Técnica  que  permite  que  os  consumidores  desses  produtos  sintam-se  parte  desse
cotidiano retrato e criem o desejo de incorporar os mesmos em suas vidas. (LOPES; MUNGIOLO,
2013).

O  presente  estudo  pretende  expor  algumas  reflexões  teóricas  e  análises  a  partir  das
inserções de merchandising e merchandising social presentes na telenovela, com base nas definições
de merchandising conceituadas  por Trindade (2015).  Utiliza-se como recorte teórico a  tipologia
abordada por Nicolosi (2009). E as causas sociais adaptadas pela autora com base nos estudos de
Miguel Sabido (1989), Tufte (2004,2007) e Fuenzalida (1996), que explanam como a audiência
constrói significados na vida cotidiana a partir da recepção da telenovela e da necessidade de uma
análise de mediações, estudada por Martín-Barbero. Peças fundamentais para compreender como se
dá a crescente conquista desse espaço no cotidiano dos consumidores e como utilizá-la de forma a
atender os interesses públicos ao conscientizar a população com causas sociais.  

Para tanto, o desenvolvimento do estudo se deu com a escolha da telenovela Amor à Vida,
escrita por Walcyr Carrasco. A trama, que foi ao ar entre 20 de maio de 2013 e 31 de janeiro de
2014, foi exibida em 221 capítulos. Ambientado em São Paulo, o tema central gira em torno das
relações familiares, mais precisamente dos segredos. Entre as ações socioeducativas desenvolvidas
estavam o autismo, lúpus, o preconceito com portadores do vírus HIV e o câncer de mama. Outra
questão social que gerou grande repercussão nacional foi a representação dos casais homoafetivos,
com o personagem principal  Félix.  Considerada a ficção mais vista  de 2014 pelo Observatório
Ibero-Americano da Ficção Televisiva (Obitel), com uma audiência de 41,0 e o share de 66,75, a
telenovela foi escolhida por sua popularidade.

O universo dessa pesquisa constitui-se por estudantes de 20 a 41 anos, residentes da cidade
de  Blumenau  (SC).  Graduandos  da  Univerisade  Regional  de  Blumenau  (Furb)  dos  cursos  de
Comunicação  Social  –  Publicidade  e  Propaganda  (PP)  e  do  curso  de  Ciências  Sociais  (CSo).
Constitui-se em um grupo formado por cinco estudantes de PP e cinco de CSo, com o objetivo de
comparar e refletir sobre os pensamentos obtidos por meio de cada curso. A escolha do público
caracteriza-se pela habilidade e capacidade de pensamento crítico ao tema abordado. Os estudantes
de Publicidade por sua capacidade de reconhecimento do uso de merchandising e o uso da técnica
em televisão. Já os de Ciências Sociais pelos questionamentos acerca do pensamento crítico social
A amostra é não probabilística por julgamento, pelo fato da pesquisadora ter escolhido, com base no
seu julgamento, pessoas que seriam representativas da população. 

2. A TELENOVELA COMO NARRATIVA SOCIAL
A telenovela tornou-se uma forma de narrativa sobre a nação e um modo de participar

dessa nação imaginada. Ela é um produto cultural brasileiro que dissemina informações dentro da
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comunicação de massa. Nela, é possível que os espectadores sintam-se participantes e mobilizem
informações que circulam em torno deles e ao mesmo tempo, no seu cotidiano. Técnica que permite
com que os  consumidores  desses  produtos  sintam-se parte  desse  cotidiano retratado e  criem o
desejo de incorporar os mesmos em suas vidas. (LOPES; MUNGIOLO, 2013). O que possibilita, de
forma mais fácil e com muito mais agilidade, a exposição dos conceitos que caminham com êxito
ao diálogo permeado pelos atores sociais. E é nesse sentido que a telenovela conquistou uma função
social, educativa e informativa. Portanto a telenovela busca atingir o imaginário coletivo por meio
da retratação da realidade.

E  é  por  meio  da  linguagem  que  a  telenovela,  como  produto  cultural,  consolida  sua
responsabilidade de retratar a realidade da sociedade. Para Schaff (1997), a linguagem é um produto
ligado à prática social. Que possui uma análise do papel ativo que a linguagem exerce dentro do
processo de conhecimento humano.   Ela “não só constitui o ponto de partida social e a base do
pensamento  individual,  mas  influencia  também o ‘nível’ da  abstração e da  generalização deste
pensamento” (Schaff, 1977, p. 252).   A linguagem por si só não cria a realidade e nem mesmo o
reflexo  da  mesma.  Contudo,  esse  reflexo,  com elementos  de  subjetividade,  cria  a  imagem da
realidade. O que produz o reflexo da realidade no processo de conhecimento. Ou seja, a linguagem
conectada com o pensamento humano faz com que a realidade seja refletida na consciência. 

Na construção narrativa de uma telenovela encontram-se diversos recursos de linguagem.
Para  Fisk  (1987),  as  imagens  e  a  fala  utilizadas  na  televisão  estão  sujeitas  às  mesmas  regras
aplicadas à linguagem, como uma modalidade, um discurso. Discurso o qual tem por finalidade a
circulação  coerente  de  um conjunto  de  significados  sobre  determinado  assunto.  Nesse  sentido
“esses  significados  servem aos  interesses  de  parte  da  sociedade  dentro  da  qual  o  discurso  foi
originado e que trabalha ideologicamente para naturalizar esses significados e transformá-los em
senso comum. Discursos são relações de poder (FISK, 1987:14)”. O autor afirma que a realidade
nunca é clara, sempre estará codificada e deve ser apresentada em um texto dentro dos padrões
culturais da audiência. São esses códigos que permitem a compreensão e visibilidade da realidade.
Compreender a linguagem utilizada dentro do gênero televisivo permite a adequação dos códigos na
construção narrativa da telenovela.  

A linguagem  narrativa  manifesta-se,  segundo  Baccega  (2011),  num  modo  peculiar  de
contar histórias.  Como se aquela narração fosse contada por alguém do circulo familiar,  o que
permite a identificação e aproximação do espectador. E passa a ser um instrumento de narrar o
passado, ditar ideias no presente e influenciar o futuro. Nesse contexto, Mauro e Trindade (2012)
destacam a importância das telenovelas como discurso social e a integração do processo dialógico
com a  realidade.  Os  autores  afirmam que o  produto  telenovela  tem a  função de  propagar  um
discurso social e ideológico. Discurso que é capaz de refletir ideias e transformações no cotidiano
do  espectador.  Portanto,  essa  narrativa  permite  a  participação  da  comunidade,  que  mobiliza
informações que circulam em seu cotidiano. Uma forma de contribuição e participação do público
na construção da narrativa. O que torna possível um diálogo entre o emissor da mensagem (novela)
e o receptor (público). Circularidade da mensagem e troca de papéis.

O interesse em assistir às novelas, segundo Almeida (2007), está ligado a um prazer em
determinado tipo  de  repetição  da  estrutura  narrativa.  Além de certa  previsibilidade,  ao  mesmo
tempo, acrescida de inovações. O autor destaca que os espectadores se envolvem com a narrativa
por  perceberem  nas  histórias  sentimentos  e  relações  afetivas  verdadeiras.  Questões  que  lhes
proporciona um processo reflexivo do “eu”, seus valores e formas de lidar com as mesmas situações
representadas na teledramaturgia. Muniz Sodré (1984) ressalta a naturalidade na qual o espectador,
no interior confortável de sua casa, recebe a mensagem que vem da televisão.  O autor chama
atenção  para  a  forma  como  é  feita  a  familiarização  do  produto  (telenovela)  e  o  consumidor
(espectador). Pois, ao receber a imagem dentro de sua casa, o espectador não se dá conta do contato
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íntimo e direto que tem com a televisão. É telenovela ao alcance de todos, assim como seu poder de
penetração de mensagem.

3. O MERCHANDISING SOCIAL NAS TELENOVELAS
Trindade  (1999)  explica  que  o  existem  duas  formas  de  merchandising,  o  social  e  o

comercial. Para o autor, o merchandising comercial é o que complementa ou age junto com outras
ferramentas como a publicidade paga. Tem como objetivo o consumo, a venda de produtos e é
sempre planejada entre as empresas anunciantes em contrato com a emissora.  Já o merchandising
social tem compromisso ideológico com os pensamentos do autor ou da emissora. Ele se constitui
no  momento  em que há  interesse em divulgar  causas  sociais  que  devem ser  debatidas.  Possui
abordagens sociais que não envolvem custos. E é por meio dessa abordagem que são difundidas
ideias sobre assuntos de caráter educativo.  Ou seja,  é um conjunto de mensagens socioeducativas
inseridas nas telenovelas, como define Lopes (2009).

A inclusão  do  tema  merchandising  social  na  Rede  Globo,  segundo  Jesus  (2013),  se
fortaleceu  na  década  de  1990  e  desde  então  surge  com  mais  frequência  na  teledramaturgia
brasileira. Rickli (2010) sugere que o merchandising social contribui na construção de um novo
olhar diante dos temas abordados pela telenovela. Temas capazes de criar novos posicionamentos e
questionamentos  na  sociedade.  Diante  disso  o  espectador  é  posto  a  um impacto  causado  pela
abordagem dos temas sociais. E, dessa forma, estimulado a desenvolver uma reflexão diante do
assunto em questão. Para Musse e Brum (2010), a abordagem desses temas nas telenovelas faz com
que as situações reais sejam incorporadas na ficção, e que o espectador acredite na televisão como
um reflexo da vida real. Nesse sentido,  Nicolosi (2009) acredita que é possível educar por meio de
uma cultura que não seja somente a da escrita. A autora acredita que ao estudar o merchandising
social na telenovela é possível aproximar a discussão das problemáticas sociais atuais. De forma
com que sejam mediações das nossas experiências atuais. 

Como sugere Trindade (2005), o merchandising social pode ser utilizado para educar a
população. Entretanto, esse instrumento pode, ao mesmo tempo, ser uma perigosa ferramenta de
controle social.  O autor afirma que o seu discurso é persuasivo, e faz com que o telespectador
adquira comportamentos que são impostos pelos escritores das tramas. Essa mensagem imposta ao
espectador possibilita a utilização do merchandising social nas telenovelas como uma forma de
reprodução e circulação do saber, por meio da Ação Pegadagógica (AP). Método que é aplicado na
escola e na família como instituições reprodutoras, onde os pais e professores são vistos como
Autoridade  Pedagógica  (AuP)  legítima  para  seu  exercício.  Bourdieu  (1975)  classifica  a  ação
pedagógica como um tipo de violência simbólica que impõe uma cultura arbitraria de um grupo ou
classe a outros grupos ou classes, por meio de um poder que leva a ser reconhecida como legítimo.

O autor irá destacar a comunicação pedagógica, no sentido de comunicação entre mestres e
discípulos, como uma ação capaz de transformar as informações em formação. Contudo, o conceito
de ação pedagógica não foi pensado para os meios de comunicação. Nicolosi (2009) propõe uma
adequação  transdisciplinar  a  partir  da  operacionalização  do  conceito.  Como  afirmam  Martín-
Barbero e Rey: o livro continuará sendo a chave da primeira alfabetização forma que, em vez de se
fechar sobre si mesma, deve fundamentar as bases para essa segunda alfabetização que nos abre às
múltiplas  escrituras,  hoje  abrange  o  mundo do audiovisual  e  da  informática  (2004:62).  Assim,
descentraliza  a  unidade  formada  apenas  pela  escola,  livro  e  professor  como  transmissores  e
produtores  do  saber,  para  a  TV.  Tornando-a  outro  provável  espaço  educativo  por  meio  do
merchandising social na telenovela. 

A autora discute a  presença,  na atual  cultura de massas,  de novas  formas possíveis  de
socialização, e que o merchandising social na telenovela brasileira se constitui em uma dessas. Toda



66

ação pedagógica desenvolve-se por meio de processos de comunicação, interligadas às imposições e
recomendações do emissor. Desse modo, o emissor, no ato de comunicação, tem o poder de impor a
mensagem  ao  receptor,  que  a  recebe  de  uma  forma  também  imposta.  Consequentemente,
deslocando o conceito de ação pedagógica para o merchandising social. Ou seja, é possível utilizar
a indústria cultural, neste caso a telenovela, como formadora de uma ação pedagógica explícita, que
irá difundir o saber e possibilitar a aplicação em um cotidiano concreto. 

4.  PERCEPÇÕES  DOS  ESTUDANTES  DE  PUBLICIDADE  &  PROPAGANDA  E
CIÊNCIAIS SOCIAIS DA FURB

O desenvolvimento da análise do presente trabalho se deu com a escolha da telenovela
Amor à Vida, escrita por Walcyr Carrasco. A trama, que foi ao ar entre 20 de maio de 2013 e 31 de
janeiro de 2014, foi exibida em 221 capítulos. Ambientado em São Paulo, o tema central gira em
torno  das  relações  familiares,  mais  precisamente  dos  segredos.  Um dos  núcleos  principais  da
história é o hospital fictício San Magno, da família Khoury. Ambições, ciúmes, trapaças e falta de
afeto são características  desta  família  formada por  César  (Antonio Fagundes),  sua esposa Pilar
(Susana  Vieira)  e  os  filhos  Paloma  (Paolla  Oliveira)  e  Félix  (Mateus  Solano)  -  este  último
personagem  principal.  Entre  as  ações  socioeducativas  abordadas  na  telenovela,  destacam-se  a
relação homoafetiva, autismo, lúpus, HIV e o câncer de mama. Sendo este último o tema escolhido
para análise da abordagem de merchandising social com a narração do drama vivido por Silvia
(Carol Castro), que é obrigada a se submeter a uma mastectomia.  

FIGURA 01 – ABERTURA AMOR À VIDA
FONTE: SITE TAMANEIRO (2016)

A discussão sobre o tema em questão foi realizada com dois minigrupos formados por
cinco estudantes de Publicidade e Propaganda (PP) e cinco estudantes de Ciências Sociais (CSo).
Os participantes não foram informados sobre o que seria abordado para que não fosse possível
realizar  uma  consulta  prévia  em  meios  eletrônicos.  A pesquisa  ocorreu  nas  dependências  da
Universidade Regional de Blumenau (Furb), com o auxílio de gravação para melhor aproveitamento
do material coletado. A escolha do quarto bloco do capítulo 137, que foi ao ar dia 25/10/2013, se
deu pela presença dos dois tipos de merchandising: o comercial e o social na mesma cena. Após a
exibição do vídeo foram realizadas a discussão e aplicação do questionário. 
             A cena ocorre no hospital San Magno, quando a enfermeira Ordália (Eliane Giardini) reúne
quatro  pacientes  com  câncer  para  uma  oficina  de  maquiagem.  A enfermeira,  antes  de  iniciar,
comenta sobre as mudanças que o corpo passa durante o tratamento contra o câncer e das suas
implicações na autoestima. Uma das pacientes, passiva quanto ao desgaste físico, questiona se há
como melhorar a aparência. É neste momento que Ordália exalta a beleza da jovem e afirma que é
possível passar por esse momento difícil e se sentir bonita ao mesmo tempo. A intenção da oficina
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de  maquiagem,  segundo  a  narrativa,  é  deixar  o  tratamento  mais  leve  ao  tentar  propor  que  as
pacientes  sintam-se  mais  bonitas.  Truques  simples  para  deixar  as  pacientes  com  um  ar  mais
saudável e levantar o astral com a utilização de maquiagens. Durante a oficina, Ordália incentiva
com falas como “pode arriscar sem medo” e “você é a mesma pessoa com ou sem cabelo”, sempre
com a marca Natura muito bem exposta.

FIGURA 02 – OFICINA DE MAQUIAGEM
FONTE: SITE TAMANEIRO (2016)

Com quase três minutos de duração, a cena gerou um conflito em relação aos sentimentos
despertados  nos  participantes  dos  minigrupos.  Pessoas  doentes,  o  câncer,  a  presença  da  marca
Natura  e  a  venda de maquiagem para aumentar  autoestima,  juntas  na mesma inserção.  A ação
socioeducativa é a abordagem do câncer, como merchandising social, e a utilização de produtos da
marca Natura, como merchandising comercial. O primeiro impacto dos estudantes de CSo foi de
indiferença, seja por estarem familiarizados com a questão ou por não gostarem de merchandising.
Porém, chamam atenção para a forma como foram retratadas as pacientes: “Foram caracterizadas
como  passivas  e  deprimidas.  Características  como  essas  não  deveriam  ser  utilizadas  na
caracterização dessas mulheres e nem para a venda de autoestima promovida pela marca”. A crítica
acontece não pela retratação da doença, muito pelo contrário: vem pela forma deturpada como é
retratada, afirma uma estudante de CS.   

Já no minigrupo de Publicidade, os sentimentos se mesclam entre preocupação e pena com
o tema, e também pela forma como foi abordada essa questão. Dois participantes acreditam que o
enfoque social é muito positivo, mas que junto com a marca Natura tornou-se artificial e abusivo:
“O enfoque nas abordagens sociais é válido para a discussão do cotidiano. No entanto, quando se
expõe uma marca, fica artificial”. Outro ponto de vista foi dado por duas entrevistadas, ao comentar
sobre como a marca abordou o tema sem torná-lo fútil: “Fiquei comovida pela maneira que a marca
foi  inserida  na  novela.  Não  houve  uma exibição  exagerada,  a  marca  apareceu  na  intenção  de
contribuir para a causa muito nobre”. Sendo possível perceber que as práticas e abordagens são
válidas,  mas  que  é  necessário  um  olhar  cuidadoso  quando  for  analisar  cada  elemento
separadamente. Principalmente quando se levantam questões sobre o consumo e representatividade.

E foi justamente essa mistura entre o merchandising social e o comercial que mais chamou
atenção dos participantes durante a cena. As reações variaram sobre a perspectiva da marca dar
importância para pessoas com câncer e a reação das mesmas ao utilizarem o produto: “O fato da
marca Natura se preocupar com uma causa social como o câncer para vender seus produtos ou a
imagem da marca não apenas como embelezamento ou pensando no lado físico/externo e sim no
sentimento  dos  clientes.  Cria  uma  aproximação,  solidariedade  com  a  causa,  expõe  valores  da
marca”, comentou a estudante de Publicidade. Já a observação feita por um estudante de Ciências
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Sociais  foi  sobre  as  personagens:  “A transformação da  forma como se  viam,  como se o rosto
maquiado tivesse suprido os problemas com a autoestima”. Observação que gerou uma discussão
sobre como a telenovela pode influenciar a sociedade. 

Dentro desta questão, se faz necessária a exposição do conceito que cada grupo tem sobre
o que é merchandising e o que é merchandising social. Quanto ao merchandising, entendido por
comercial, os estudantes de CSo compreendem como uma tentativa de venda mais forçada. Uma
das diversas formas que a Publicidade encontra de dizer aos consumidores que a aquele produto é
essencial: “É tentar impor o produto como se fosse algo superior aos outros tentando dar o tom de
necessidade daquele produto para os indivíduos. É algo mais forçado”. Todos concordam que é a
tentativa de impor e vender algum produto, mostrar a necessidade do mesmo. Contudo, há quem
arriscou aplicar o termo dentro da narrativa telenovela: “Merchandising me parece ser aquele tipo
de publicidade que tá escamoteado ali dentro da narrativa, no caso da novela. Então tem uma cena e
ela tá sendo colocada ali pra você. Ela está em primeiro plano, mas está escondida atrás de uma
história”, afirmou o estudante.

Visto  em  algumas  disciplinas  da  grade  curricular  de  Publicidade  e  Propaganda,  os
participantes desse minigrupo não apresentaram dificuldades em conceituar. Todos afirmam ser uma
técnica utilizada em filmes e televisão: “É a inserção de uma marca dentro de um roteiro de um
filme, uma novela, mas a proposta eu acredito que seja de ser mais sutil, não de vender. O correto
eu acho que seria você colocar a tua marca lá sem que as pessoas percebessem a intensão de venda.
Você tá colocando a tua marca pra talvez atingir o inconsciente da pessoa e fazer ela comprar ou
pensar no produto em algum momento”. Os estudantes ainda chamam atenção para a forma como
acontece a inserção. Destacaram a intensão de ser uma propaganda mais sutil  e como se inclui
dentro do roteiro: “Pra mim merchandising é o ato de você utilizar/ fazer uma inserção de um
anúncio de uma forma que ele possa admitir uma intertextualidade”.

Uma  vez  conceituado  o  merchandising  comercial,  foi  questionado  o  que  seria  o
merchandising social.  Ambos os minigrupos apresentaram surpresa com o termo aparentemente
novo em seus cotidianos. E, cada qual com sua base teórica e conhecimento, buscou definir: “Que
vende padrões, talvez. Uma família com dois filhos, homem e mulher, todos vestidos socialmente,
andando e vivendo num padrão. Como a novela faz, por exemplo,”. Comentários sobre ser uma
propaganda subliminar ou a ideia de vender comportamentos pessoas também foram discutidos:
“Dentro de uma dramaturgia tem um produto ali, então o merchandising social deve ser quando
você fala  alguma coisa  relativa  a  algo  presente  na sociedade.  Ao discutir  o  sistema capitalista
alguém propõe  o  compartilhamento  de  carros,  de  utensílios.  Dentro  de  uma conversa,  de  uma
estrutura maior, você vender uma determinada ideia com fundo social”.

Para os estudantes de PP, o merchandising social é quando não há a aspectos financeiros,
no sentido de pagar pela inserção,  envolvidos.  É a inclusão de um tema em prol de um apelo
sentimental ou de alguma causa social: “Acredito que o merchandising social é o que pode ter uma
contribuição  em determinado  momento  crítico/social  em que  ele  passa  a  ter  um valor  não  só
comercial dentro daquela inserção”.  A discussão levantou questões como a telenovela dialoga e
expõe  a  preocupação  de  uma  marca  ou  autor   com as  causa  sociais:  “Um apelo  sentimental.
Colocando a marca, nesse caso da Natura, como vendendo um sentimento mesmo, que se preocupa
com as pessoas, com os consumidores e com as situações que essas mulheres passam na vida, como
no caso ali, o câncer. Utilizar o produto deles ali pra um bem maior, tipo além da beleza física”. 

Sobre o influência que essa ação pode exercer em cada minigrupo, houve uma discussão
mais acalorada. Os estudantes de PP focaram mais na influência que o produto exerce nas pessoas
durante a cena: “Eu compraria se tivesse me interessasse pelo produto, tipo eu tendo contato com
ele, mas não que a inserção dele ali vai me atingir. Não é ‘nossa, as mulheres com câncer ficaram
mais bonitas ali então eu também vou ficar’, não por isso”. Já no minigrupo de CSo os estudantes
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afirmaram  que  o  problema  não  é  a  inserção  em  si,  mas  o  modo  como  é  feito.  Que,  nessa
perspectiva, causa uma influencia negativa: “Essa em questão influenciou de forma negativa. Eu já
tive câncer e vendo utilizarem a doença pra exaltarem a autoestima e vendo as mulheres, depois de
usar o produto, com uma cara de ‘ah, agora eu tô melhor’. Foi uma forma negativa, não gostei”. 

Os participantes refletiram sobre a positividade de abordagem do tema, mas com o cuidado
para não ser uma cena utópica: “Eu acho que as pessoas que estão fazendo quimioterapia e passam
por  um momento  de  baixa  autoestima,  é  algo  que seria  bom pra elas.  Mas a  forma como foi
apresentada,  o produto da Natura,  com as mulheres se maquiando e depois tendo uma melhora
significativa no momento, acho que é bem utópico”. O que levanta outra questão sobre a visão geral
que os entrevistados possuem sobre esse tipo de ação: “Eu acredito que a discussão sobre isso não
seja só se é boa ou ruim. No meu ponto de vista eu acho boa, mas se for pra discutir,  eu não
discutiria se é boa ou ruim. Discutiria se a forma como tá sendo feita é bacana. Não fiquei ofendido
por tratar de câncer. Fiquei mais ofendido com a presença da Natura ali. De colocar a necessidade
das mulheres em um utensilio que pode recuperar a autoestima”. 

A abordagem utilizada pelos estudantes de CSo teve o foco voltado para o contexto social,
não da propaganda do produto. Afirmaram a importância da abordagem social, em tratar de temas
sobre as minorias, que geralmente não é dada muita atenção. A questão da naturalidade transmitida
pela cena também foi comentada: “Ela foi introduzida como se fosse alguma coisa que realmente
existe que precisa ser vista de uma maneira comum. É uma coisa que realmente acontece e não de
uma maneira que ‘ah meu Deus do céu, uma pessoa tem câncer, o que eu faço?’. Portanto, a questão
da  ação  ser  boa  ou  ruim foi  questionada  e  deu  lugar  para  a  abordagem da  cena:  “O que me
incomodou um pouco foi as pacientes estarem muito passivas. É mais pelo modo como vai ser
trabalhado. É que a gente nunca sabe o que vai ser bom e o que vai ser ruim. Às vezes uma coisa
que é pra ser boa acaba tendo outro resultado. Aumenta o radicalismo. É sempre assim, uma coisa
não é só boa ou só ruim”.

No ponto de vista do minigrupo de PP, todos os estudantes apontam para o lado bom das
ações de merchandising social: “Como aborda questões sociais, ele é positivo por contribuir com as
pessoas que têm esse problema (câncer), ele pode gerar bastante engajamento. No sentido de ‘ah,
vejam só que legal o que fizeram’. Não só na questão de levar temas sociais para a narrativa, mas
também de aproximação da marca com os consumidores. Uma maneira de dizer que a marca possui
preocupações: “Quando tem uma marca envolvida, acaba atingido bem mais o público, como quem
tem alguém na família ou se a pessoa está passando por aquilo, se identifica. Nesse caso a Natura
não tá se preocupando em vender o produto pra beleza física, ela tá se preocupando em vender pra
deixar a autoestima mais bonita de quem acabou de descobrir que está com câncer. Caiu o chão da
pessoa e ela viu que foi a Natura que naquele momento ali mostrou que tem como se sentir bem”.

A questão sobre a telenovela causar algum incômodo ao abordar uma questão social como
o  câncer  pareceu  não  incomodar  nenhum  dos  participantes  de  ambos  os  minigrupos:  “Não
incomoda. É necessário abordar isso mesmo. A forma como foi colocada me incomodou, mas não o
fato  de  tratar  do  câncer”,  comentou um estudante  de  CSo ao  relembrar  que  a  telenovela  deve
retratar a realidade concreta, não só coisas boas. O que criou um debate acerca de que temas como o
câncer não deveriam ser polêmicos, por serem reais. O mesmo ocorreu no minigrupo de PP, que
afirmou ser positiva a ação, principalmente no horário nobre. Uma das participantes relembrou o
impacto que inclusão do tema proporciona e quanto as pessoas permanecem com a lembrança por
anos: “A primeira vez que foi abordado, com a Camila, em Laços de Família, foi bem forte. Tanto
que é lembrado até hoje”

Entretenimento,  consumo,  reflexão  e  conhecimento  foram  algumas  definições  sobre  a
importância social das telenovelas. Ambos os grupos concordam com a eficiência em debater temas
importantes com alcance nacional. “A importância social é tanto uma tentativa moral na questão,
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por exemplo, das pessoas com câncer e trazer esse assunto à tona. Também como de mercado. Ela é
uma rede de publicidade, então ela faz propaganda pra empresas pra que gere mercado”, afirma um
estudante  de  CSo.  Quanto  a  sua  representatividade,  um  estudante  de  PP  complementa:  “A
caracterização da representação social que ela vai criar para aquele meio ela reflete diretamente o
discurso da telenovela na  sociedade.  E por  isso que tem que ter  um cuidado muito  grande no
merchandising social, por depender da maneira em que você for abordar na telenovela aquilo ali vai
refletir na sociedade de uma forma que pode ser deturpada por depender de interpretação também.
Eu acho que a novela pode ter um papel”.

Pelo seu poder de alcance e sua grande audiência, a telenovela age como uma importante
ferramenta de disseminação de informações. Contudo, é necessário que a sociedade esteja ciente
das diversas realidades nas quais vivemos, como comenta um participante do minigrupo de CSo: “O
que mais solta da minha vista é que a função social das telenovelas seja ser o espelho para quem tá
assistindo. A telenovela funciona como uma espécie de espelho de como a sociedade funciona. Um
espelho  de  como  a  gente  é  fora  o  aspecto  econômico”.  E  foi  com  essa  influência  sobre  o
pensamento  dos  telespectadores  que  os  estudantes  de  PP debateram sobre  a  questão  de  o  que
influencia quem: “Eu fico em dúvida se é a novela que vai refletir na sociedade ou se é a sociedade
que reflete na telenovela. Acredito que a novela tenta pegar o que tá acontecendo na realidade e
levar para novela pra discutir isso”. 

Nesse sentido, a questão da importância do discurso e seus diálogos foi levantada de forma
a propor uma reflexão sobre como os indivíduos são expostos: “O discurso da novela pode alterar o
discurso das pessoas, da vida. O diálogo é interessante por que a novela pega um elemento que pode
está presente na tua vida, mas na minha não. E ela me coloca nesse debate. Ela expõe algo da tua
vida, que pra mim parece algo que é um absurdo, às vezes pode ser algo completamente fora do
sentido, mas que eu vou me questionar sobre, se sou a favor ou contra a causa”, comentou um dos
participantes  do  minigrupo  de  PP.  Outro  participante  do  mesmo  minigrupo  ressaltou  sobre  a
manipulação, seja ela boa ou ruim: “Eu acho que eles podem manipular de uma forma negativa,
mas também fazer as pessoas pensarem de uma forma, como por exemplo, a exposição dos gays
que era um absurdo e foi sendo cada vez mais exposto e já é um negócio mais aceito”.

5. CONCLUSÃO

As respostas obtidas na discussão dos minigrupos condizem com o pensamento de Muniz
Sodré,  conforme  mencionado  neste  trabalho.  O  autor  destaca  a  familiarização  do  produto
(telenovela)  e  o  consumidor  (espectador).  Pois,  ao  receber  a  imagem  dentro  de  sua  casa,  o
espectador não se dá conta do contato íntimo e direto que tem com a televisão. É a telenovela ao
alcance de todos, assim como seu poder de penetração de mensagem. E foi nesse sentido que os
temas foram abordados pelos estudantes. Cada grupo recebeu a mensagem conforme a sua base e
formação social. E dessa forma, as questões foram levantadas e debatidas conforme seus modos de
verem e perceberem a telenovela, a técnica de inserção de merchandising social e o seu impacto nos
consumidores.

Quanto  ao  nosso  objetivo  geral,  de  analisar  as  inserções  de  merchandising  social  da
telenovela  Amor  à  Vida entre  os  estudantes  de  Publicidade  e  Propaganda  e  Ciências  Sociais,
podemos afirmar que: a) Os estudantes de ambos os cursos acreditam que a telenovela reflete e deve
refletir a realidade. O que possibilita, conforme abordado por Lopes e Mungiolo (2013), atingir o
imaginário coletivo por meio da retração da realidade e o desejo de incorpora-los em suas vidas.
Mesmo  que  em alguns  momentos  essa  retração  possa  a  ser  deturpada;  b)  Defendem que  seu
discurso é persuasivo e concordam em utilizá-lo como fonte de informação social. Como destacam
Mauro e Trindade (2012) ao afirmarem que a telenovela tem a função de propagar um discurso
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social  e  ideológico;  c)  Ambos  concordam  que  a  inserção  de  merchandising  social  abre  a
possibilidade de discussão sobre as questões sociais, temas sobre as minorias que geralmente não
recebem tanta atenção.

Apesar de reconhecerem a inserção, os estudantes desconheciam que a técnica é nomeada
de  merchandising  social.  Comoção,  preocupação  e  pena  foram alguns  sentimentos  despertados
durante a exibição da cena, o que ajudou os participantes a identificar a ação social. Lopes (2009)
explana que o merchandising social  ocorre com a presença de medidas preventivas,  protetoras,
reparadoras ou punitivas. Questões que geralmente permeiam o enredo de forma sutil,  mas que
chamam  atenção  para  o  tema  em  questão.   Essas  inserções  são,  de  certa  forma,  capazes  de
influenciar o debate em todos os grupos e classes sociais. Assim como neste trabalho, que reuniu
pontos de vistas de quem recebe uma educação voltada para o mercado publicitário, quanto de
quem recebe uma educação com base na crítica social.

Para uma maior compreensão das conclusões obtidas com este estudo, dividimos entre os
aspectos  semelhantes  e  os  aspectos  diferentes  acerca  das  reflexões  de  cada  minigrupo.  Neste
sentido, os minigrupos possuem diversas reflexões semelhantes, o que ocorreram foram algumas
constatações  que os  estudantes  de  Ciências  Sociais  acrescentaram durante  a  discussão.  Ambos
acreditam na importância das questões sociais serem debatidas nesse meio de comunicação, por sua
capacidade de atingir um grande público de diversas culturas. E que é necessário trabalhar com
abordagens  e  representações  dos  temas  sociais  de  forma com que  não  pareça  algo  utópico.  E
também da formulação de ações que sejam de fácil aplicação dentro do cotidiano. Defendem que a
narrativa deve ser construída com o intuito de criar o diálogo e reflexão entre os espectadores, que
desperte o interesse dos mesmos. Sempre conscientes de que há uma manipulação, seja ela boa ou
ruim. Nenhum dos entrevistados sentiu-se influenciados a comprar um produto da Natura, mesmo
com os sentimentos despertados pelo merchandising. E também nenhum dos estudantes sentiu-se
incomodado com a presença de um tema como o câncer presente em um produto como a telenovela.

Já as diferenças podem ser percebidas com o próprio tempo de duração da discussão de
cada minigrupo. Em Publicidade e Propaganda os estudantes responderam e debateram todas as
questões em 15 minutos. Já com os estudantes de Ciências Sociais foram necessários 40 minutos
para o mesmo número de questões. O fato se deu, principalmente, pela necessidade de reflexão das
abordagens sociais e seu papel na sociedade abordada pelos participantes de Ciências Sociais. E
pela  forma  clara  e  objetiva  como  os  participantes  de  Publicidade  e  Propaganda  percebem  a
necessidade do produto telenovela e suas inserções como fonte de disseminação de informações.
Quando o assunto é o capitalismo, mesmo que não sendo nomeado explicitamente,  ocorrem as
principais diferenças. De um lado, quem defende a importância do uso de marcas e defendem as
inserções de merchandising social e comercial em telenovela. De outro, quem acredita que o debate
está representado de uma forma deturpada, que os comerciais devem ser exibidos apenas em horário
comercial. É tudo uma questão do embasamento, que sustenta a premissa a ser defendida. 
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RESUMO  
 
Este artigo se debruça sobre a reação de algumas das principais entidades representantes das 
empresas de mídia que se recusaram a participar da I Conferência Nacional de Comunicação e 
expressaram suas motivações por meio de editoriais e notas públicas. O trabalho também procura 
chamar atenção para a necessidade de se analisar criticamente a relação entre mídia e democracia e 
pretende contribuir para a reflexão sobre o conceito de liberdade que os representantes dos grandes 
grupos de mídia do país tratam quando defendem a liberdade de expressão. Com base no material 
analisado é possível notar que os proprietários dos maiores veículos de comunicação do Brasil 
rejeitam a possibilidade de participação da sociedade na definição de políticas públicas para o setor 
e se coloca contrária a qualquer tipo de regulação. A análise pretende colocar em questão a noção 
de democracia utilizada como norte na orientação desses negócios que buscam rentabilidade e, ao 
mesmo tempo, possuem grande responsabilidade na definição dos rumos de uma sociedade. 
 
 
Palavras-chave: Conferência Nacional de Comunicação; Democracia; Empresários; Mídia 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Responsáveis por selecionar, interpretar, formatar e disseminar informações em larga escala, 
os meios de comunicação de massa produzem e fazem circular determinadas representações, 
interferindo na forma como enxergamos a realidade à nossa volta e, consequentemente, na maneira 
pela qual nos comportamos diante do que nos cerca. Como bem resumem Guareschi e Biz, “a mídia 
constrói a realidade, apresenta valores a serem seguidos, monta a pauta da discussão e influi na 
subjetivação e na definição das pessoas” (2009, p. 58). Pensando mais especificamente no trabalho 
jornalístico, concordamos com o que afirma Aguiar sobre as notícias - definidas por ele como 
“construções discursivas que produzem as condições de possibilidade através das quais a realidade 
se torna visível e dizível” (2007, p.1) – e, ainda, com Miguel, que ressalta que mais do que colocar 
determinados temas na agenda pública, o jornalismo tem papel de peso na formação do capital 
político (2014, p. 147).  

Tendo em vista esse dispositivo de tamanho poder de influência e potencial de intervenção 
na realidade que é a mídia, admitimos que o debate sobre sua relação com a democracia é um tema 
crucial aos que desejam refletir criticamente a respeito deste regime político e também para aqueles 
que desejam atuar no sentido de aprimorá-lo. No entanto, a complexa ligação entre mídia e 
democracia parece ainda não estar sendo analisada e problematizada com a frequência e o 
comprometimento necessários ao aprofundamento democrático, tanto no âmbito acadêmico – como 
veremos a seguir - quanto na sociedade de maneira mais geral.  
                                                
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM. 
2 Jornalista, mestranda do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio e bolsista da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). E-mail: marinacschneider@gmail.com  
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Apesar desta lacuna é possível perceber que a agenda da democratização da comunicação 
vem se fortalecido recentemente no Brasil, e um dos fatores que responsáveis por esse cenário é a 
atuação de organizações da sociedade civil e de movimentos sociais que despertam cada vez mais 
para a centralidade da mídia na conquista e manutenção de direitos (DANTAS, 2014, P. 35). Um 
marco do adensamento desta agenda, conforme apontam autores como Moraes (2009) e Lima 
(2011), foi a I Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), realizada em 2009, já no final 
do segundo governo Lula.  

O maior encontro que já aconteceu no País para discutir as comunicações brasileiras desde a 
Assembleia Nacional Constituinte de 1988 teve como tema geral “Comunicação: Meios para a 
Construção de Direitos e de Cidadania na Era Digital”. A conferência não teve caráter deliberativo, 
mas segundo o governo federal, pretendia-se como um espaço de participação social na elaboração 
de princípios, diretrizes e recomendações para contribuir na formulação de políticas nacionais de 
comunicação. No Caderno da I Confecom, publicação oficial da conferência, destacou-se que “há 
ainda muito por fazer, mas este primeiro passo, envolvendo diferentes órgãos de governo e 
representantes dos três segmentos, apontou na direção da pluralidade e do diálogo em meio à 
diversidade”3. 

A hipótese sustentada neste artigo é a de que os proprietários das grandes empresas de mídia 
no Brasil são atores que contribuem fortemente para que o debate sobre a democratização do setor 
não se dissemine mais amplamente. As empresas de comunicação têm se mostrado refratárias à 
análise crítica sobre o setor em que atuam e, quando são convocadas a participar da reflexão sobre a 
sua atividade não o fazem de maneira comprometida com os ideais democráticos da liberdade de 
expressão, da diversidade e da pluralidade, apesar de frequentemente alegarem estar em defesa da 
liberdade de expressão 4. Agindo desta maneira, os meios de comunicação dificultam que o debate 
alcance com mais força e qualidade a sociedade e possa se tornar um ponto importante da agenda 
pública no país.  

Para fundamentar esta hipótese serão alisadas as reações negativas à I Confecom expressas 
por alguns dos principais empresários da mídia brasileira por meio de notas públicas divulgadas por 
suas associações representativas e de editoriais. Mesmo tendo sido realizada há quase sete anos, a 
Conferência foi o primeiro e até agora único evento de ampla dimensão em que o setor de 
comunicação e as políticas públicas para a área estiveram em debate com participação da sociedade, 
além de governantes e empresários. O evento reuniu cerca de 1.800 delegados e aprovou quase 633 
propostas em sua etapa nacional.  

A reação negativa de boa parte dos empresários da mídia a um fórum de tamanha proporção, 
inédito em nossa história, parece bastante reveladora da visão pouco inclusiva que eles têm a 
respeito da democracia e do direito à comunicação, como será possível notar a seguir. Veremos que 
espaços que poderiam proporcionar um debate sobre a mídia são utilizados para acusar de censura 
as propostas de participação da sociedade na formulação e acompanhamento de políticas para o 
setor de comunicação e para confundir o público mais do que esclarecer sobre as principais 
questões inerentes ao debate.  

 
2. MÍDIA E DEMOCRACIA EM PERSPECTIVA TEÓRICA 

 
Antes de iniciar o exame sobre a visão dos empresários a respeito da Conferência, nos 

ateremos brevemente a uma lacuna que parece estar associada à dificuldade de avanço da pauta da 
democratização da comunicação: a falta de relevância como que a mídia geralmente é abordada no 
                                                
3 A expectativa é expressa no Caderno da 1ª Conferência Nacional de Comunicação, publicado pelo Ministério das 
Comunicações em junho de 2010. P. 11. 
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âmbito das Ciências Sociais. No ano 2000, Miguel ressaltava que a mídia estava transformando a 
relação entre representantes e representados, remodelando a esfera pública e, apesar disso, a 
discussão teórica acerca do tema ainda não era suficiente (MIGUEL, 2000, p. 51). Em um artigo 
posterior, Biroli e Miguel, fazem um balanço da produção de pesquisadores brasileiros sobre 
comunicação e política e apontam já haver uma pequena tradição nesse tema, apesar de serem 
relativamente poucos os pesquisadores que produzem com regularidade sobre o assunto. De acordo 
com eles o tipo de trabalho mais frequente são as análises quantitativas e qualitativas sobre as 
diferenças no tratamento dado pela mídia aos candidatos e sobre o papel da mídia na definição da 
agenda eleitoral (BIROLI, MIGUEL, 2010, p. 12-14). No entanto, o diagnóstico feito no início da 
década passada de que “quase nunca há um esforço em entender o papel dos meios de comunicação 
dentro da moldura mais ampla de uma teoria da democracia” (MIGUEL, 2000, p. 65), permanece.  

No livro Democracia e Representação, publicado em 2014, o autor volta a afirmar que os 
cientistas políticos possuem dificuldade em incorporar os meios de comunicação em suas reflexões 
de maneira contundente, apesar de não mais ignorarem esses dispositivos: “(...) é possível dizer que 
a ciência política já reconhece a existência do jornal, bem como do rádio, da televisão e até da 
internet. Mas em geral não vê neles maior importância” (MIGUEL, 2014, p.149). Ele reivindica que 

 
É necessário produzir um modelo para compreensão da relação entre meios de 
comunicação e política, capaz de apreender a interconexão entre as duas esferas, a 
centralidade crescente da mídia no jogo político atual e, também, o fato de que a política 
não se tornou um ramo do entretenimento ou da publicidade – como muitos querem – em 
vez disso, é regida por objetivos e lógicas diferentes. (Ibid., p. 150) 
 

Esta também é a visão de Fonseca, para quem o problema da democratização das 
instituições, sobretudo da mídia, é crucial às teorias sobre democracia, “embora seja desenvolvido 
de modo insuficiente pelas teorias que se debruçam sobre elas”. Ele ressalta que o tema da 
accountability, central na ciência política contemporânea, não é estendido à mídia (FONSECA, 
2004, p. 20).  

O estadunidense Robert McChesney, pesquisador de história e economia política da 
comunicação, também critica esta lacuna: 

 
Acredito que o tema de como a mídia é controlada, estruturada e subsidiada deveria estar 
no centro do debate democrático. Ao invés disso, este assunto está longe de ser encontrado. 
Isso não é um acidente; reflete, sobretudo, o poder econômico, político e ideológico das 
corporações de mídia e seus aliados. E tem feito a perspectiva de desafiar o poder da mídia 
corporativa e de democratizar a comunicação ainda mais desencorajadora (MCCHESNEY, 
1999, p. 7)5. 

 
 O autor chama atenção para uma questão fundamental: a natureza da propriedade da imensa 
maioria dos meios de comunicação. São empresas privadas que, por possuírem os meios, a técnica e 
a tecnologia para desempenhar a mediação entre esfera privada e esfera pública, acabam sendo 
alçadas a “pilares” das democracias, mesmo quando guiadas por interesses corporativos, dentre os 
quais a busca de maximização de lucro e rentabilidade. Há, também, os interesses políticos de 
órgãos da mídia que diversas vezes são incompatíveis com o interesse público ou com o 
aprofundamento da democracia. Existiria maneira de compatibilizar interesses comerciais e 
políticos com interesse público? De que forma a mídia pode desempenhar este papel de sustentáculo 
da democracia, que lhe é tão frequentemente atribuído, mas geralmente debatido de maneira 
superficial, isso quando consegue ser objeto de discussão na própria mídia? A pouca presença do 

                                                
5 Minha tradução livre. 



76

 

tema na academia é um ponto importante, mas também prejudica bastante o debate o fato de o 
assunto não ser abordado pelos meios de comunicação, impedindo que tenha visibilidade.  
 
3. CONFERÊNCIA NACIONAL DE COMUNICAÇÃO 
 

A realização de uma conferência de comunicação para a construção de um marco regulatório 
para a radiodifusão era uma reivindicação histórica dos movimentos sociais comprometidos com a 
democratização da comunicação. A Conferência aconteceu em Brasília, de 14 a 17 de dezembro de 
2009. As organizações da sociedade civil empresarial foram representadas por 40% dos delegados, 
a sociedade civil não-empresarial teve a mesma fatia de representação e os 20% restantes das vagas 
foram destinadas a delegados representantes das três esferas de governo.  

O período de preparação para Confecom não foi imune a polêmicas. Diversas organizações 
da sociedade civil discordaram da proposta de dividir a representação em 40% de delegados vindos 
da sociedade civil empresarial, 40% da sociedade civil não empresarial e 20% de membros do 
governo. O setor que criticou esta proporção avaliava que 20% dos delegados deveriam ser de 
representantes do governo e os 80% restantes deveriam ser da sociedade em geral, sem distinção. 
Este fato acabou sendo observado depois pela pesquisa Governança Democrática no Brasil 
Contemporâneo: Estado e Sociedade na Construção de Políticas Públicas (Polis/Inesc), que 
apontou que das 74 conferências realizadas nos dois governos de Lula apenas oito mencionaram 
vagas específicas para o empresariado, sendo a de Comunicação a que reservou a maior proporção 
para este segmento.6  

Os três grandes eixos temáticos da I Confecom, escolhidos em setembro de 2009, foram 
“Produção de Conteúdo”, “Meios de Distribuição” e “Cidadania: Direitos e Deveres”. O tema 
“controle social da mídia” acabou sendo substituído por “participação social na comunicação” e fez 
parte do eixo de Cidadania. Esta mudança expõe um ponto crucial da disputa de interesses entre as 
organizações e movimentos que defendem a democratização das comunicações e os empresários do 
setor. Estes últimos insistem em substituir automaticamente a expressão controle social por censura, 
numa tentativa por vezes muito eficiente de confundir o público e não informá-lo sobre a 
possibilidade de avaliação e controle que a sociedade deveria ter o direito de exercer sobre o que é 
produzido e disseminado por meio de empresas que operam concessões públicas.  

Importantes associações representantes do setor empresarial de comunicação abandonaram a 
I Confecom ainda em sua fase preparatória. Foram elas: Associação Brasileira de Radiodifusores 
(Abert), capitaneada pela Rede Globo, Associação Brasileira de Internet, (Abranet), que representa 
os provedores de internet, Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), Associação 
Nacional de Editores de Revistas (Aner), Associação dos Jornais e Revistas do Interior (Adjori) e 
Associação Nacional de Jornais (ANJ). Oficialmente, a justificativa das entidades foi a defesa dos 
“preceitos constitucionais da livre iniciativa, da liberdade de expressão, do direito à informação e da 
legalidade”. Segundo Lima, o que foi inicialmente identificado na nota oficial emitida pelos 
empresários como uma divergência interna em torno destas questões, na Comissão Organizadora foi 
aos poucos se transformando em insinuação permanente de que até mesmo a simples realização da 
Conferência se constituía em grave ameaça à liberdade de expressão. “Seu foco, dizia a grande 
mídia nas raríssimas ocasiões em que o tema foi pautado, era o ameaçador controle social da mídia, 
isto é, o retorno aos tempos do autoritarismo através da censura oficial praticada pelo Estado” 

                                                
6 As informações constam no relatório final da pesquisa Governança Democrática no Brasil Contemporâneo: Estado e 
Sociedade na Construção de Políticas Públicas - Arquitetura da Participação no Brasil: avanços e desafios, realizada 
pelo Instituto Pólis em parceria com o Inesc. 2011. P. 53. Disponível em 
http://www.forumdca.org.br/arquivos/forumdca/publicacoes/file_8341f109f1dd6aa7effd72d95aa42884_146.pdf    
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(LIMA, 2012, p. 228). 
A Conferência aconteceu mesmo com a ausência destes atores de peso no setor e uma 

análise mais aprofundada das mais de 600 propostas aprovadas exigiria muito mais dedicação e 
tempo. No entanto, vale a pena citar uma seleção daquelas que os pesquisadores Moraes (2011, p. 
108) e Lima (2012, p. 223) consideram como principais. Para os dois autores, a proposta de 
afirmação da comunicação como direito humano e o pleito para que esse direito seja incluído na 
Constituição Federal é uma das principais propostas. Eles destacam, ainda, a demanda de criação de 
um Conselho Nacional de Comunicação com caráter de formulação e monitoramento de políticas 
públicas. Outras duas propostas relevantes são a definição de regras mais democráticas e 
transparentes para concessões e renovações de outorgas, visando à ampliação da pluralidade e 
diversidade de conteúdo e a proibição de outorgas para políticos em exercício de mandato eletivo. 
Também tem destaque a proposta de que o acesso à internet banda larga seja definido como direito 
fundamental e que este serviço seja estabelecido em regime público para garantir sua 
universalização, continuidade e controle de preços. 

A regulamentação dos sistemas público, privado e estatal de comunicação, que são previstos 
na Constituição Federal, mas não possuem definição legal, com reserva de espaço no espectro para 
cada um, é também escolhida pelos autores como uma proposta central. Claramente relacionada a 
esta proposta está a que recomenda o fortalecimento do financiamento do sistema público de 
comunicação. Outras propostas que se sobressaem, segundo Lima e Moraes, são:  

 
(...) O combate à concentração no setor, com a determinação de limites à propriedade 
horizontal, vertical e cruzada; A garantia de espaço para produção regional e independente; 
(...) A descriminalização da radiodifusão comunitária e a abertura de mais espaço para esse 
tipo de serviço, hoje confinado a 1/40 avos do espectro; (...) A implementação de 
instrumentos para avaliar e combater violações de direitos humanos nas comunicações; O 
combate à discriminação de gênero, orientação sexual, etnia, raça, geração e de credo 
religioso nos meios de comunicação; A garantia da laicidade na exploração dos serviços de 
radiodifusão (LIMA, 2012, 233) ; (MORAES, 2011, p. 108).  

 
 A avaliação de pesquisadores do tema é que o encontro contribuiu para fortalecer o debate 
público sobre a regulação do setor de comunicação já que a partir dos encontros prévios e do evento 
nacional a temática vem sendo pautada pela sociedade civil e penetra cada vez mais no tecido 
social, apesar da interdição histórica e sistemática que grande mídia faz do debate (LIMA, 2009, p. 
11). Com base na argumentação dos proprietários dos veículos que não se dispuseram a participar 
do primeiro amplo debate sobre mídia do país será possível observar que eles não são capazes de 
expor as múltiplas vozes existentes na discussão e veem suas atividades apenas como negócio e não 
como parte integrante da possibilidade de garantir o do direito à comunicação. 
 
4. A OPINIÃO DOS EMPRESÁRIOS 
 

Quatro meses antes da I Confecom Abert, ABTA, Adjori Brasil, Aner e ANJ emitiram uma 
nota em que anunciaram que não mais participariam da organização da conferência e nem do evento 
em si. Afirmando que “as entidades empresariais têm como premissa a defesa dos preceitos 
constitucionais da livre iniciativa, da liberdade de expressão, do direito à informação e da 
legalidade”7, as associações signatárias da nota apontam que “a perseverante adesão a estes 
princípios” teria sido entendida dentro da comissão organizadora da I Confecom como um 
obstáculo para a construção do regimento interno e do documento-base de convocação ainda das 
                                                
7 MIELLI, Renata. “Agora é oficial. Empresários se retiram da Confecom”. Disponível em 
http://renatamielli.blogspot.com.br/2009/08/agora-e-oficial-empresarios-se-retiram.html . Acesso em 02/08/2016. 
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conferências estaduais, etapa anterior à nacional. Entretanto, não fica claro qual atitude dos 
membros da comissão teria ocasionado esta percepção. Apesar de não declararem neste comunicado 
público, noticiou-se que a saída tinha a ver com uma polêmica criada pelos empresários após a 
representação do governo federal propor a inclusão de mecanismos de controle social da mídia. Em 
uma reportagem publicada pela Agência Brasil a questão fica explícita:  

 
O boicote feito pelas entidades representativas dos setores privados da comunicação foi 
decidido ainda em agosto. À época entidades como a Associação Nacional de Editores de 
Revista (Aner) informaram à Agência Brasil que temiam que a conferência atentasse contra 
a liberdade de expressão e informação e à atuação da livre iniciativa, ao propor o controle 
social da mídia.8 

 
Após a I Confecom esse posicionamento ficou ainda mais claro na nota pública assinada 

apenas pela Abert e pela ANJ. As entidades consideraram que a conferência era “preocupante” e 
“um retrocesso”. Para as duas associações, a proposta mais “preocupante” era a da criação do 
Conselho Federal de Jornalistas. “Nos retiramos porque esperávamos essas decisões que interferem 
no trabalho jornalístico. Isso é inconstitucional, é um retrocesso a criação de conselhos de autarquia, 
que visam o cerceamento da liberdade de expressão”9, declarou, o à época, Ricardo Pedreira, diretor 
executivo da ANJ. O diretor-geral da Abert, Luís Roberto Antonik, também criticou a proposta de 
criação do Conselho Federal de Jornalismo e afirmou que via com preocupação o controle social da 
mídia. Uma das propostas na área de radiodifusão é ainda mais contestada por Antonik: a de revisão 
da legislação das rádios comunitárias com o objetivo de estimular seu funcionamento. “Fiquei 
estarrecido quando vi a aprovação da proposta que descriminaliza a radiodifusão ilegal e o controle 
de outorgas. Isso é uma ousadia, uma audácia”, criticou. 

Na ocasião, o cientista político Venício Lima discutiu em um artigo as declarações de 
representantes da Aner e da Adjori Brasil, publicadas em matéria do jornal O Estado de São 
Paulo10. “Não temos nada contra os movimentos sociais, mas os representantes das empresas 
ficaram em minoria, em grande desvantagem”, afirmou Roberto Muylaert, presidente da Aner. “Um 
controle (social da mídia) pressupõe uma mudança da Constituição, que atualmente assegura a 
livre-iniciativa”, completou. Já Miguel Ângelo Gobbi, presidente da Adjori-Brasil afirmou que 
“controle social da mídia é algo que arrepia todo mundo”. 

O editorial intitulado “Cartas marcadas”11, publicado por O Globo no dia seguinte ao 
término da I Confecom, afirma que esta “aprovou propostas que vão contra a liberdade de imprensa 
e expressão, procuram intervir nas redações e criar obstáculos à ação da iniciativa privada nos 
meios de comunicação”. Além de não explicar que propostas seriam essas e por que são 
consideradas pelo jornal contrárias à liberdade de imprensa e de expressão, o jornal acusa a I 
Confecom de ter sido um evento em que “grupos de esquerda, corporações sindicais, ONGs, 
movimentos ditos sociais e similares desenharam o seu país ideal, na tentativa de influenciar a 
sociedade”. A única crítica objetiva do editorial é com relação à retomada, na conferência, do 
debate sobre a criação do Conselho Federal de Jornalismo. Para os donos do jornal, o conselho seria 

                                                
8 COSTA, Gilberto. “Discussões opõem empresários e movimentos sociais na Confecom”, disponível em 
http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=595. Acesso em 02/08/2014. 
9 REDAÇÃO COLETIVA. “ANJ e Abert consideram Confecom “um retrocesso””, disponível em 
http://www.coletiva.net/site/noticia_detalhe.php?idNoticia=33607 Acesso em 02/08/2014. 
10 BRAMATTI, Daniel. “Força de bloco pró-estatização causou retirada de setor privado”. Disponível em 
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,forca-de-bloco-pro-estatizacao-causou-retirada-de-setor-
privado,482710,0.htm Acesso em 02/08/2016. 
11 O GLOBO. “Cartas marcadas”. Disponível em: http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2009/12/18/cartas-
marcadas-editorial-251034.asp . Acesso em 02/08/2016. 
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“uma entidade paraestatal (...) com poderes para cassar registro de profissionais, a serem julgados 
por algum ‘conselho de ética’, certamente composto por comissários, algo inspirado no livro 
‘1984’, de George Orwell”. O editorial aponta, ainda, como uma decisão acertada o recuo do 
governo que havia desistido de criar uma Agência Nacional de Cinema e Audiovisual (Ancinav). 
Vale lembrar que o projeto da Ancinav pretendia regular o setor do audiovisual, fiscalizando e 
fomentando o setor de cinema e de televisão. Conforme aponta Fernandes (2013, p. 28), o texto do 
anteprojeto de criação da agência destacava a necessidade de “vedação ao monopólio e oligopólio 
dos meios de comunicação social, estimular a diversificação da produção e a competição no 
mercado, fortalecer a produção independente e regional”. O objetivo da Ancinav era, portanto, 
regular o mercado do audiovisual de forma a promover a diversidade e a pluralidade. Estas 
características, porém, não são defendidas pelo editorial, que comemora a desistência, por parte do 
Estado e ainda faz uma espécie de alerta sobre os projetos de regulação da mídia em curso na 
América Latina naquele momento. “Mas há na realidade atual da América Latina projetos idênticos 
em curso, também surgidos de conferências com tinturas democráticas, com delegados escolhidos 
no voto por máquinas sindicais e políticas bem azeitadas, que têm produzido resultados concretos 
preocupantes”, acusa o editorial, dando como exemplos a Lei de Meios argentina, na ocasião 
recém-aprovada no Congresso daquele país, e a legislação que tramitava no Equador12. No final, o 
editorial alerta para a “ameaça” de controle social da mídia: “No Brasil, as instituições são fortes e 
sólidas o suficiente para defender a liberdade de imprensa e expressão, bases da democracia. 
Mesmo que as investidas sejam feitas sob o disfarce de “controles sociais” ou outros 
eufemismos”13. 

A postura das Organizações Globo não foi exposta apenas em editoriais publicados no jornal 
O Globo. No dia 14 de dezembro, data da abertura da Conferência, o apresentador William Bonner 
afirmou durante o Jornal Nacional que a representatividade da conferência estava comprometida 
devido à ausência “dos principais veículos de comunicação do Brasil”. Ele expôs os motivos 
divulgados na nota oficial emitida pelas empresas:  

 
Todos consideraram as propostas de estabelecer um controle social da mídia uma forma de 
censurar os órgãos de imprensa, cerceando a liberdade de expressão, o direito à informação 
e a livre iniciativa, todos previstos na Constituição. Os organizadores negam que a intenção 
seja cercear direitos. A conferência foi aberta com a participação do presidente Lula.14 

 
No telejornal veiculado no último dia da Confecom, Bonner afirma que as associações 

“consideraram que as propostas que estavam esboçadas na ocasião e acabaram mesmo sendo 
aprovadas estabelecem uma forma de censurar órgãos de imprensa, cerceando a liberdade de 
expressão o direito à informação e a livre iniciativa, que são todos previstos na Constituição”15. 
Mais uma vez, o tema foi tratado com extrema superficialidade. O espaço dado pela TV Globo ao 
tema, que já foi extremamente escasso, priorizou apenas a opinião de um grupo de empresários, sem 
contribuir efetivamente para um debate público. 

O editorial “O saldo da Confecom”16, publicado em 20 de dezembro de 2009 pelo jornal O 
Estado de São Paulo, afirma que o evento gerou recomendações “ideologicamente enviesadas que, 
se transformadas em lei, restringiriam a liberdade de informação e criariam obstáculos à ação da 
iniciativa privada no setor, a pretexto de promover o ‘controle público, social e popular’ das 

                                                
 
13 Idem nota 8. 
14 Trecho de nota do Jornal Nacional de 14/12/2009. 
15 Trecho de nota do Jornal Nacional de 17/12/2009 
16 O ESTADO DE SÃO PAULO, “O saldo da Confecom”, Disponível em 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/o-saldo-da-confecom. Acesso em 02/08/2016. 
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atividades jornalísticas”. Novamente o controle social não é visto como uma ferramenta que visa ao 
aprimoramento da democracia por meio de uma participação popular que busque garantir a 
diversidade e pluralidade informativa. Para o jornal, controle social seria apenas uma forma de criar 
“obstáculos” à livre iniciativa e à liberdade de informação. A elaboração de um código de ética para 
a prática do jornalismo e “a fixação de limites para a formação de redes nacionais de tevê, além da 
redução do limite do capital externo em empresas de comunicação” são consideradas iniciativas 
“dirigistas”. O editorial critica, ainda, a proposta de expansão do sistema público de comunicação e 
dá a entender que as propostas aprovadas pela conferência são inconstitucionais e atentam contra as 
liberdades de informação e de iniciativa. Com tom raivoso, o editorial afirma que as propostas 
“além de expressar a vontade de grupelhos políticos, corporações profissionais e máquinas sindicais 
azeitadas à custa de dinheiro público, colidem com os dispositivos da Constituição que asseguram a 
liberdade de informação e a livre-iniciativa em todas as atividades econômicas”. E finaliza: “O 
governo agiria mais sensatamente se mandasse todas elas para a lata do lixo”. 

No mês seguinte à realização da Confecom, o jornal O Globo afirmaria, em outro editorial, 
que grupos dentro do governo federal teriam uma “ideia fixa” de acabar com a liberdade de 
imprensa. O texto critica o Plano Nacional de Direitos Humanos e o agendamento da II Conferência 
Nacional de Cultura: 

Depois do contrabando liberticida incluído no ‘programa de direitos humanos’, e da 
Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), virá mais uma investida 
antidemocrática, contra a imprensa (...). Trata-se da 2ª Conferência Nacional de Cultura, 
agendada para março. Este encontro, assim como o de comunicação, usa o mesmo kit 
aplicado, por exemplo, na Argentina, importado originalmente da Venezuela, para dar 
tinturas de legitimidade a propostas autoritárias de controle da mídia: fazem-se inúmeras 
reuniões regionais para que a militância discuta propostas. (...) E novamente reaparecem 
chavões como “o controle social” dos meios de comunicação, ataques ao “monopólio” no 
setor —, embora haja nele vários grupos em intensa competição. Também como no 
“programa de direitos humanos”, usa-se o macete da “transversalidade” para permitir que, 
na formulação de uma política de cultura, se trate de censura à imprensa.17 

 
A realização da Confecom incomodou de tal maneira os empresários do setor de 

comunicação que a Abert se articulou a ponto de conseguir, um ano após o evento, que a 
Associação Internacional de Radiodifusão aprovasse uma resolução em repúdio às iniciativas do 
governo brasileiro que, segundo eles, colocavam em risco a atividade de emissoras de rádio e de 
TVs no Brasil e poderiam ferir os preceitos constitucionais da liberdade de expressão18. Segundo 
matéria publicada em O Globo, o texto, “a resolução da Associação Internacional de Radiodifusão 
criticou também a possibilidade de qualquer alteração na lei de concessões de rádio e TVs, como a 
redução do prazo legal das licenças ou a proibição de suas renovações”.19 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Ao contrário do que dão a entender os editoriais e notas dos proprietários desses veículos, a 
participação da sociedade na formulação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas não 
são estratégias do governo brasileiro de cercear a liberdade de expressão. A proposta de estruturar 
uma forma de controle social na área de comunicação, reivindicada já durante a organização prévia 

                                                
17 O GLOBO. “Ideia fixa”. Disponível em http://noblat.oglobo.globo.com/noticias/noticia/2010/01/ideia-fixa-editorial-
258770.html . Acesso em 02/08/2016. 
18 BRISOLLA, Fábio; ÉBOLI, Evandro; TAVARES, Mônica.  “Entidades reagem a ameaças de Franklin Martins”. 
Disponível em http://oglobo.globo.com/politica/midia-entidades-reagem-ameacas-de-franklin-martins-2926880 Acesso 
em 02/08/2016. 
19 Idem. 
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da conferência e, depois, defendida por seus participantes, está em consonância com uma tendência 
de mudança na concepção de Estado – e de democracia - que passa a incluir a possibilidade de a 
sociedade civil, por meio de associações, intervir em políticas públicas. A própria Constituição 
Federal incorporou na institucionalidade a possibilidade de participação/influência popular nas 
instituições políticas. Conforme resume Correia (2009), o debate sobre controle social no período 
da redemocratização no Brasil trouxe para este conceito “uma dimensão de controle de setores 
organizados na sociedade civil sobre o Estado”. Ainda de acordo com a autora: 

 
A participação social nas políticas públicas foi concebida na perspectiva do ‘controle social’ 
no sentido de os setores organizados da sociedade participarem desde as suas formulações – 
planos, programas e projetos –, acompanhamento de suas execuções até a definição da 
alocação de recursos para que estas atendam aos interesses da coletividade20. 

 
Pensando principalmente nas concessões de rádio e televisão abertas, o controle social 

deveria ser visto quase que como uma obrigação na tentativa de democratizar as decisões deste 
serviço que é público. Como apontam Avritzer e Santos a concepção tradicional de gestão 
burocrática que está associada à noção hegemônica de democracia – a elitista – não leva em conta 
que a solução de problemas administrativos precisa ser cada vez mais plural. Segundo eles, o 
conhecimento detido pelos atores sociais passa a ser central na solução de muitos destes entraves da 
gestão pública.  

(...) torna-se cada vez mais claro que as burocracias centralizadas não têm condição de 
agregar ou lidar com o conjunto de informações necessárias para a execução de políticas 
complexas nas áreas social, ambiental ou cultural (Sabel et al., 1999). Aí residiria o motivo 
da reinserção no debate democrático dos assim chamados ‘arranjos participativos’ 
(AVRITZER, SANTOS, 2002, p. 48).  

 
 Nos campos da saúde e da educação a participação já está consolidada através da atuação de 

conselhos e da realização de conferências periódicas que acontecem em âmbito regional, estadual e 
nacional. Por que no campo da comunicação os empresários do setor se posicionam reiteradamente 
contra qualquer possibilidade de controle social? A reiterada evocação do termo censura remete ao 
período da ditadura militar, no qual a censura foi uma política de Estado. O discurso dos 
empresários tem sido construído de uma forma que acaba causando ainda mais um equívoco: dá a 
entender que sociedade e Estado são sinônimos. Como aponta Lima, uma consequência disso é que 
as ameaças à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão, “tem sido identificadas no espaço 
público agendado pela grande mídia como vindo exclusivamente do Estado, mesmo que estejamos 
vivendo em um Estado Democrático de Direito, no pleno funcionamento das instituições 
democráticas” (LIMA, 2010, p. 51). 

A participação da sociedade na formulação de políticas públicas para a comunicação e a 
regulação do mercado de mídia são tratadas pelas empresas unicamente como uma forma de 
controle do Estado sobre o conteúdo veiculado pela mídia. Contra esta suposta censura, os editoriais 
trazem frequentemente a defesa da “liberdade de expressão”. É como se as principais propostas 
aprovadas pela Confecom ferissem de alguma forma este preceito constitucional e favorecessem a 
censura do Estado sobre os meios de comunicação. Na realidade, é preocupante para qualquer 
democracia quando esta liberdade – e as possibilidades materiais de concretizá-la - são concedidas 
quase que exclusivamente a empresários. De acordo com Thompson, com a transformação das 
organizações da mídia em organizações comerciais de grande escala, surgiram novas ameaças à 
liberdade de expressão que não estão ligadas a um excessivo poder do Estado, mas sim dos 

                                                
20 CORREIA, Maria Valéria Costa. “Controle social”, In.: Dicionário da Educação Profissional em Saúde, 2009. 
Disponível em http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/consoc.html  
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interesses comerciais destas organizações. Ele avalia que  
 

a visão não intervencionista da atividade econômica não é necessariamente o melhor fiador 
da liberdade de expressão, pois um mercado desregulado pode se desenvolver de modo a 
reduzir efetivamente a diversidade e a limitar a capacidade de muitos indivíduos de se 
fazerem ouvir. (THOMPSON, 2008, p. 208) 

  
Segundo o autor, o mercado sozinho não cultiva necessariamente a diversidade e o 

pluralismo na esfera da comunicação. “Como em outros campos produtivos, as indústrias da mídia 
são orientadas principalmente pela lógica do lucro e da acumulação de capital, e não há correlação 
necessária entre a lógica do lucro e o cultivo da diversidade” (THOMPSON, 2008, p. 208). 

Na defesa da liberdade de expressão e da livre iniciativa feita pelos proprietários de 
empresas de comunicação no Brasil não é colocado em evidência que a liberdade de expressão é um 
direito de todos e não apenas das empresas que detém os meios para exercê-lo. Dantas (2010, 15) 
aponta que as teses aprovadas na I Confecom têm o objetivo de “aperfeiçoar numa direção liberal-
democrata, o sistema brasileiro de comunicações”. Ele lembra que a nossa Constituição estabelece 
os objetivos a serem cumpridos pelos meios eletrônicos de comunicação já com a ideia de que estes 
são serviços de natureza pública e, portanto, devem estar submetidos a diversos condicionantes e 
controles, mesmo quando prestados por empresas privadas concessionárias.   

 
Entender esses meios como ferramentas do desenvolvimento econômico, cultural e político 
brasileiro, logo sujeitos a políticas públicas conforme estas sejam definidas pelo debate 
democrático, tal qual se deu na Confecom, apenas expressará a nossa compreensão do 
próprio avanço e amadurecimento da nossa democracia. 
 

 Parece que nem mesmo o ideal liberal-democrata está no horizonte destes empresários do 
setor de mídia representados pelas associações cujas declarações foram aqui analisadas. No entanto, 
o debate sobre estas questões necessita ser mais frequente e aprofundado, inclusive pelos próprios 
meios de comunicação, se o aprimoramento da democracia for realmente um alvo.  
 
6. REFERÊNCIAS 
 
AGUIAR, Leonel. Os valores-notícia como efeitos de verdade na ordem do discurso jornalístico. 
Artigo apresentado no XXX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2007. 
 
BIROLI, Flávia e MIGUEL, Luis F. “Comunicação e política: um campo de estudos e seus 
desdobramentos no Brasil”. In.: Mídia, representação e democracia. P. 13. São Paulo: HUCITEC, 
2010. 
 
DANTAS, Marcos. RESULTADOS DA Iª CONFECOM: Uma avaliação preliminar. Trabalho 
apresentado ao Grupo de Trabalho “Economia Política e Políticas de Comunicação”, do XVIII 
Encontro da Compós, na PUC-MG, Belo Horizonte, MG, em junho de 2010.  
 
FERNANDES, Marina Rossato. Organizações Globo versus Ancinav: relato de uma disputa. In.: 
Aurora: revista de arte, mídia e política, São Paulo, v.6, n.18, p. 27-41, out.2013-jan.2014. 
 
FONSECA, Francisco C. P. Mídia e democracia: falsas confluências. In.: Revista de Sociologia 
Política, Curitiba, 22, p-13-24, jun. 2004. 
 
GUARESCHI, Pedrinho A. e BIZ, Oswaldo. Mídia & Democracia. 5ª ed. Porto Alegre: Editora 



83

 

Evangraf. 2009.  
 
LIMA, Venício A. de. Liberdade de expressão X liberdade de imprensa: direito à comunicação e 
democracia. São Paulo: Publisher Brasil, 2010. 
 
____________. Regulação das comunicações: história, poder e direitos. São Paulo: Editora Paulus, 
2009. 
 
____________.  Políticas de comunicações – um balanço do governo Lula [2003-2010]. São Paulo: 
2012. Publisher. 
 
MCCHESNEY, Robert. Rich media poor democracy – communication politics in dubious 
times .Board of trustees of the University of Illinois, 1999. 
 
MIGUEL, Luis Felipe. Um ponto cego nas teorias da democracia: os meios de comunicação. In.: 
BIB, Rio de Janeiro, n.º 49, 1º semestre de 2000. 
 
_____________. Democracia e representação – Territórios em disputa. São Paulo: Editora Unesp, 
2014. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). Democratizar e democracia: os caminhos da democracia 
participativa. 4ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. 
 
SOUTO, Anna Luisa Sales. Et al. Relatório final da pesquisa Governança Democrática no Brasil 
Contemporâneo: Estado e Sociedade na Construção de Políticas Públicas - Arquitetura da 
Participação no Brasil: avanços e desafios. Instituto Pólis, Inesc. 2011.  
 
THOMPSON, Jonh B. A mídia e a modernidade – Uma teoria social da mídia.9ª edição. Petrópolis: 
Vozes, 2008. 
 
 
 
 



84

 

 
TENSIONAMENTO TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO SOBRE O JORNALISTA E SUAS 

PRÁTICAS PRODUTIVAS: A PERTINÊNCIA DO TEMA PARA O CAMPO DA 
COMUNICAÇÃO 1 

 
MAIA, Bárbara2 

 
RESUMO 
  
O presente artigo tem por problema central a avaliação quanto à importância para o campo da 
comunicação das pesquisas sobre o jornalista e suas práticas produtivas. Por objetivo, pretende-se 
tensionar as propostas teórico-epistemológicas que se propõem a estudar o tema. Assim, o artigo 
visa trazer as divergências epistemológicas da comunicação, objetivando a compreensão da 
complexidade da área. São feitas também propostas teóricas que voltam seu foco às mídias e aos 
profissionais jornalistas, evidenciando assim sua importância para a comunicação. Por fim, aclara-
se a problematização do tema quando inserido em um cenário de midiatização e convergência. 
Utiliza-se, para tal, das pesquisas feitas por Braga (2011), Ferrara (2013), Fausto Neto (2006), 
Jenkins (2009), Figaro (2008), como principais autores. A pesquisa realizada para a execução do 
paper será inserida na dissertação realizada pela autora, como justificativa da pertinência do 
trabalho. Como resultado, concebe-se que o papel de mediador social praticado pelo jornalista e os 
impactos sociais provocados por suas práticas produtivas evidenciam a importância de tais 
pesquisas.  
 
Palavras-chave: jornalista; práticas produtivas; epistemologia da comunicação; teorias da 
comunicação. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O problema deste artigo é analisar qual a pertinência de se pesquisar o jornalista e suas formas 
produtivas para o campo da comunicação. Apesar de aparentemente simples, este problema é 
deveras complexo, visto o quanto a definição de um campo da comunicação também o é. Assim 
sendo, procurou-se trabalhar o assunto por etapas. Em um primeiro momento, traz-se o foco para os 
debates acerca da formação do campo, evidenciando as discrepâncias quanto às teorias e o objeto 
comunicacional. Para isso procura-se, dentro da limitação existente em um artigo, tensionar alguns 
autores referência nas pesquisas sobre epistemologia da comunicação. Num segundo momento, 
busca-se trazer algumas das propostas teórico-epistemológicas que se propõem a estudar o jornalista 
e suas práticas produtivas, como o binômio comunicação e trabalho e o newsmaking.  Por fim, trata-
se de elucidar o cenário em que este jornalista pesquisado está inserido, evocando os conceitos de 
midiatização e convergência, que problematizam as pesquisas sobre o tema. 

Vale ressaltar que as discussões aqui iniciadas não pretendem ser propostas de uma formação 
de campo apenas voltada às mídias, ou às pesquisas sobre o jornalista. Mas sim que um campo tão 
abrangente não pode renegar tais pesquisas, visto a importância do papel do profissional de mídia e 
das empresas midiáticas em uma sociedade altamente midiatizada. Assim sendo, entra-se pouco na 

                                                
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2  Mestranda vinculada ao PPGCOM da Universidade Federal do Paraná. E-mail: barbaramaiap@gmail.com. 
Bolsista CAPES 
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realidade empírica do jornalista, deixando o debate para as relações teóricas já realizadas. 
Conquanto, entende-se que a discussão proposta ajudará na concepção quanto a inserção de tais 
pesquisas no campo da comunicação, assim como na elaboração de pesquisas com as bases teóricas 
sugeridas.    
 
 
2. EPISTEMOLOGIA DA COMUNICAÇÃO 
 
 Falar de epistemologia na comunicação é um desafio, visto que além de ser uma área do 
conhecimento relativamente nova, possui dificuldades consideráveis na delimitação do seu objeto 
de pesquisa. Para compreender esta dificuldade, é importante conceber certas idiossincrasias. A 
primeira diz respeito à diferença entre teoria e epistemologia. 

  
Quando temos como objetos processos ou fenômenos, estamos fazendo teoria: podemos 
descrevê-los, explica-los, compreende-los dentro de um repertório científico. A teoria 
sempre toma como objeto um fenômeno da realidade. E o que faz a epistemologia? Ela fala 
sobre as teorias. Assim, o objeto da epistemologia são as teorias, e o objeto das teorias são 
os fenômenos que estão no mundo (MARTINO apud BARROS e KÜNSCH, 2007, p. 10). 

 
As teorias da comunicação, que embasam as pesquisas realizadas no campo, são diversas e 

interdisciplinares, visto que muitas vieram de outros campos do conhecimento, como a filosofia e a 
sociologia. Aí se encontra outra dificuldade, a de falar sobre teorias que sejam em certo nível 
complementares e não excludentes. Para a constituição de uma disciplina é necessário que haja 
diálogo entre as teorias, ou seja, ela só passa a fazer sentido quando se relaciona a outras teorias, 
formando um sistema (MARTINO, 2007). No campo da comunicação este diálogo é quase 
inexistente, pois os autores não conversam entre si, invalidando as pesquisas realizadas 
anteriormente. “Não estou querendo falar de consenso, e, sim, de campo. Estou querendo dizer que 
num livro de teorias da comunicação, pelo menos, o que deveríamos encontrar são discordâncias 
produtivas” (MARTINO apud BARROS e KÜNSCH, 2007, p. 14.) 

A segunda refere-se à divergência entre campo de conhecimento e uma disciplina científica. 
“O que define uma disciplina científica são os limites e a especificidade do objeto com o qual ela se 
ocupa e sobre o qual produz conhecimento” (BARROS; KÜNSCH, 2007, p. 13). Enquanto por 
campo de conhecimento se pode compreender um local de diálogo entre teorias afins, que se 
ocupam do mesmo objeto. O campo de conhecimento é o mesmo que o campo de teorias e o 
diálogo que elas estabelecem com o objeto de estudo (BARROS; KÜNSCH, 2007). Para Braga, “o 
que distingue uma disciplina de conhecimento social, hoje, é sobretudo uma tradição constitutiva de 
um ângulo especial para olhar a sociedade” (BRAGA, 2011, p. 64), ou seja, é uma perspectiva 
comunicacional dada a análise de aspectos diversos.  

Uma das maiores divergências existentes nos trabalhos epistemológicos da comunicação 
concerne ao objeto de estudo do campo. A dificuldade em delimitar este objeto, por sua amplitude 
que pode difundi-lo a tal ponto, que o torna incompreensível, faz com que alguns pesquisadores 
procurem limitá-lo como fenômeno da mídia, ignorando, assim, suas outras manifestações.  

 
O problema da eleição desse objeto é que ela está assentada no pressuposto de uma ilusória 
autonomia e precisão dos contornos da empiria. Os objetos do mundo não estão dados de 
antemão, nem são recortados por suas leis intrínsecas - mas constituídos e dispostos pelo 
olhar e intervenção dos homens. Assim, os meios de comunicação ou a mídia, na sua 
aparente objetividade e simplicidade, não o são tanto assim, mas se desdobram em 
múltiplas dimensões – tais como a técnica, a política, a economia, o consumo, a vida 
urbana, as práticas culturais, a sociabilidade etc. Dimensões estas que não apenas irão 
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“compor” o nosso objeto, mas se desenvolvem por caminhos próprios (FRANÇA, 2001, p. 
4). 
 

Braga critica veementemente a abordagem do objeto comunicacional como simples tema ou 
coisa. “Como me parece claro, hoje, que o objeto da Comunicação não pode ser apreendido 
enquanto “coisas” nem “temas”, mas sim como um certo tipo de processos epistemicamente 
caracterizados por uma perspectiva comunicacional” (BRAGA, 2011, p. 66). Assim sendo, 
independente do que se investiga, o que o torna fruto de uma pesquisa comunicacional é a 
perspectiva dada à análise. Mas isto levanta uma dúvida, o que caracteriza um fenômeno 
comunicacional? Braga sugere a interação comunicacional, como "processos simbólicos e práticos 
que, organizando trocas entre os seres humanos, viabilizam as diversas ações e objetivos em que se 
vêem engajados (...) e toda e qualquer atuação que solicita co-participação" (BRAGA, 2011, p. 66).  

Uma perspectiva teórica que vem trabalhando a centralidade da mídia na sociedade, mas indo 
além da mídia massificada e falando das interações midiáticas promovidas pela e para a sociedade, 
tem servido como uma abordagem interessante do objeto da comunicação. A midiatização como 
proposta teórica vem sendo desenvolvida por pesquisadores como o próprio Braga (2006); Fausto 
Neto (2008); Couldry (2010); Hjarvard (2014) e Hepp (2014).  

O conceito de midiatização, apesar de falar em suas abordagens sobre a centralidade da mídia 
na sociedade, é diverso nas suas diferentes propostas. Hjarvard, por exemplo, traz um tratamento 
institucionalista do termo, em que a mídia como instituição é “uma entidade semiautônoma com sua 
lógica própria” (HJARVARD, 2012, p. 68), regulando outras instituições. Para o autor, a 
midiatização deve ser considerada um fenômeno pós-moderno, ou seja, “essencialmente, uma 
tendência que se acelerou particularmente nos últimos anos do século XX em sociedades modernas, 
altamente industrializadas e principalmente ocidentais” (HJARVARD, 2012, p. 65).  

Já Hepp aborda a midiatização pelo viés socioconstrutivista, ou seja, “usado para analisar a 
inter-relação (de longo prazo) entre a mudança da mídia e da comunicação, por um lado, e a 
mudança da cultura e da sociedade, por outro, de maneira crítica” (HEPP, 2014, p. 51). O autor 
afirma ser importante considerar que as mudanças ocorridas ao longo da história, que desembocam 
no fenômeno da midiatização, foram provocadas por demandas sociais e, assim sendo, por seus 
atores. Portanto, para estudar o fenômeno, é preciso considerar as mudanças culturais da sociedade 
midiatizada. Vale ressaltar que, em ambas as abordagens, a mídia é analisada como “tecnologias 
que expandem a comunicação no tempo, no espaço e na modalidade” (HJARVARD, 2012, p. 66), 
ou seja, qualquer tecnologia que proporcione a expansão da comunicação (celulares, redes sociais 
digitais, a internet).  

Fausto Neto entende a midiatização por um fenômeno mais próximo da proposta de Hepp. 
Para o autor, “midiatização é algo maior do que as concepções de funcionalidades e 
instrumentalidades como as questões midiáticas foram entendidas da parte de construções teóricas 
filiadas às escolas ou correntes de investigação” (FAUSTO NETO, 2006, p. 2). Assim sendo, a 
midiatização está intimamente ligada ao processo comunicacional, visto que reconfigura as formas 
da sociedade se comunicar seja entre si, por intermédio de suas instituições constituidoras. Esta 
centralidade da mídia na sociedade pós-moderna, globalizada, exige que as relações ora derivadas 
dela, ora constituidoras dela, sejam pesquisadas para melhor compreensão deste cenário que 
permanece em mutação constante.  

A midiatização como proposta teórica serve para auxiliar as pesquisas que se pretendem ser 
mais que apenas sobre as mídias de massa, mas sem, no entanto, ignorar a importância destas 
mídias para as pesquisas em comunicação. Assim, o cenário de midiatização permite uma 
compreensão mais aprofundada sobre as propostas teóricas que visam observar o jornalista e seu 
meio.   
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3. PESQUISAS SOBRE AS RELAÇÕES PRODUTIVAS DOS PROFISSIONAIS DE MÍDIA 
 

 Na era da informação, em que as tecnologias digitais permitem um acesso cada vez maior a 
plataformas de publicação, o papel do jornalista transforma-se em algo cada vez mais relevante, 
visto a necessidade da existência de um mediador, alguém que filtre, analise e interprete o enorme 
fluxo de informações trocadas atualmente na sociedade. É importante salientar que o cenário de 
midiatização descrito não deve ser abordado por uma perspectiva instrumentalista, pois “a 
convergência representa uma transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a 
procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos” (JENKINS, 
2009, p. 30). A convergência, como conceito que define “transformações tecnológicas, 
mercadológicas, culturais e sociais” (JENKINS, 2009, p. 29) está inserida no fenômeno da 
midiatização, visto ser um dos motivos de seu surgimento. Esta ressalva visa explanar uma 
realidade que faz com que “hoje, a potencialidade das novas tecnologias da comunicação, seu papel 
e centralidade na dinâmica da vida social contemporânea colocam o campo das mídias como um 
objeto empírico privilegiado" (FRANÇA, 2001, p. 16).  

A importância de estudar o jornalista e suas formas produtivas é trabalhada e justificada por 
diferentes autores e perspectivas. A comunicação como espetáculo, abordagem realizada por 
Ferrara (2013), tensiona as manifestações comunicativas com o conceito de Sociedade do 
Espetáculo, de Debord, mas indo além das relações comunicativas com as dimensões capitalistas, 
pois 

 
trata de entender como os meios técnicos, que estão na raiz da transmissibilidade da 
mensagem, atuam de modo espetacular fazendo com que se confundam mercado e 
sociedade e propondo outra indecisão que leva a pensar que o espetáculo é capaz de 
preencher o que se pode entender como comunicação de massa ou indústria cultural 
(FERRARA, 2013, p. 11). 

 
A análise evidencia que os meios de comunicação de massa ainda pautam as relações sociais, 

sendo assim fundamental compreender a forma como a notícia é produzida e como seu principal 
ator, o jornalista, relaciona-se com o mercado e as formas produtivas.  

Outra interpelação já desenvolvida em pesquisas refere-se ao binômio comunicação e 
trabalho. Esta abordagem visa também compreender as atuais condições de mercado em que o 
jornalista está inserido e como isso transforma as formas produtivas dos meios de comunicação de 
massa. Figaro (2008) relaciona as mudanças no ambiente do trabalho às propostas teóricas da 
comunicação. “O trabalho industrial, a vida urbana, a formação de grandes cidades, a produção em 
larga escala para o consumo de massa embasaram as propostas teóricas sobre a Comunicação” 
(FIGARO, 2008 p. 110). Para justificar esta abordagem, compreende-se a “comunicação como área 
pluridisciplinar, atravessada pelas ciências, um campo eminentemente do simbólico” (FIGARO, 
2008, p. 112), ou seja, indo além da perspectiva da comunicação apenas como troca de informação.   

 
O que interessa à abordagem de comunicação e trabalho é a compreensão de que a 
realidade está na linguagem por meio do percurso sócio-histórico e cultural da experiência 
humana. Ou seja, a realidade é cognoscível e como tal torna-se realidade fabricada pela 
capacidade humana de atividade (FIGARO, 2008, p. 113). 

 
 Ou seja, a proposta é a de que a linguagem não está apenas nas relações de trocas de 
informações básicas (falada, escrita, relacional), mas também no próprio âmbito social, por 
intermédio de ações humanas, como o trabalho. Mas, é preciso compreender o conceito de trabalho 
utilizado nesta relação, pois este vai além do vínculo empregatício de troca monetária.  O trabalho, 
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pelo contrário, é trazido como atividade humana, ou seja, como intrínseco as ações humanas, 
permitindo o desenvolvimento sócio-histórico dos homens (FIGARO, 2008). 
 Este binômio dá brecha para diversas pesquisas de comunicação no âmbito do trabalho. 
Figaro (2013) se utiliza desta relação entre comunicação e trabalho para pesquisar as mudanças no 
mundo do trabalho dos jornalistas de São Paulo. Na pesquisa, justifica-se a necessidade de 
compreender este cenário visto o importante papel do jornalista como mediador social. 
 

A proposta do estudo do binômio comunicação e trabalho tem esse pressuposto teórico-
espistemológico e delimita-se como linha de pesquisa que pretende estudar como a 
comunicação pode ajudar a compreender as relações no mundo do trabalho, os processos de 
organização da produção, as relações de comunicação entre aqueles que trabalham, os 
problemas, os conflitos dos sujeitos do mundo do trabalho (FIGARO, 2013, p. 129). 

 
Outra linha teórica que se propõe a estudar o jornalista e suas formas produtivas vem das 

pesquisas pautadas no newsmaking (estudos sobre a produção de informação). O conceito visa dar 
conta de duas realidades: “a cultura profissional dos jornalistas e a organização do trabalho e dos 
processos produtivos” (WOLF, 1999, p. 82). Resumidamente, o newsmaking relaciona-se aos 
estudos de noticiabilidade, mas levando em conta as especificidades profissionais (que vão desde os 
ideais dos jornalistas, até os seus valores e realidade mesológica), das organizações midiáticas e das 
práticas produtivas (que diferem de mídia para mídia). Assim sendo, os valores-notícia, ou seja, a 
escolha daquilo que virará notícia e como será trabalhada, perpassa todo o processo produtivo, que 
delimita não apenas seu recorte, mas aquilo que será evidenciado, omitido ou priorizado (WOLF, 
1999).  

É perceptível a amplitude das abordagens teóricas sobre o jornalista e suas condições de 
trabalho. Ainda assim é importante ressaltar as condições atuais que permeiam esta realidade, 
promovendo transformações significativas. A convergência de meios é uma realidade que vem 
promovendo crises consideráveis nos meios de comunicação de massa e evidenciando a importância 
cada vez maior de se estudar o tema, pois a problematiza.  
 
4. O ESTUDO SOBRE A REALIDADE DO JORNALISTA PAUTADA NA 
CONVERGÊNCIA DE MEIOS  
 
 As pesquisas sobre o profissional jornalista, quando inserido em um cenário de convergência 
midiática, problematizam-se consideravelmente, visto as novas considerações a serem feitas tanto 
quanto ao papel deste profissional e quanto às considerações sobre suas atividades. A convergência, 
por “ocorrer dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais com 
outros” (JENKINS, 2009, p. 30), não pode ser considerada um fenômeno fruto de mudanças 
tecnológicas apenas. Apesar de ser um conceito inserido em uma realidade pós-moderna e 
globalizada – conforme explicitado na midiatização – não pode ser exclusivamente aludido às 
mudanças provocadas pelas tecnologias digitais, mas sim das relações entre mercados, públicos e 
gêneros.  
 A crise dos meios de comunicação de massa surge justamente do fato de que “a 
convergência exige que as empresas de mídia repensem antigas suposições sobre o que significa 
consumir mídias, suposições que moldam tanto decisões de programação quanto de marketing” 
(JENKINS, 2009, p. 47). Por ser um fenômeno em andamento, muitas empresas ainda estão 
procurando adaptar-se frente às demandas surgidas deste cenário, mas colocando muitas vezes em 
cheque o profissional jornalista e sua rotina produtiva.  

 Das principais mudanças ocorridas quanto às práticas produtivas, pode-se citar a inserção de 
novas plataformas de divulgação, como Facebook, Twitter e Sites corporativos e a junção cada vez 
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maior de diferentes meios em um mesmo espaço. As empresas, visando otimizar a produção e 
diminuir os custos, procuram dispor em um mesmo espaço os seus diferentes meios de 
comunicação (rádio, TV, jornal, revista). Assim, o jornalista que antes produzia apenas para um 
meio, produz para todos, permitindo a empresa a diminuição do efetivo e o aumento da carga de 
trabalho. Por esta condição, entende-se que a convergência pode ser também compreendida como 
evento que promove a supressão das etapas industriais, “ocasionando cortes de custos com pessoal e 
equipamentos e, por tabela, ganhos financeiros para os patrões” (KISCHINHEVSKY, 2013, p. 61).  

Seja como for, a realidade do trabalho deste profissional mudou. Em um cenário midiatizado 
em que as informações chegam por diversas plataformas e de diferentes formatos, o jornalista torna-
se ainda mais necessário em seu papel como mediador destas informações. A convergência favorece 
transformações nas práticas produtivas que sobrecarregam o jornalista a tal ponto que o trabalho 
com a notícia é prejudicado, e insere este mesmo profissional em uma lógica de mercado que o 
constrange quanto às horas trabalhadas e a ausência dos direitos trabalhistas (KISCHINHEVSKY, 
2013).  

A importância, portanto, de se estudar o jornalista e as transformações no seu ambiente de 
trabalho, frente a um cenário de midiatização e convergência, vem justamente de duas perspectivas: 
a primeira com a consideração do trabalho “como centralidade constitutiva do humano, tal como a 
comunicação, construindo os laços de sociabilidade e os valores que circulam na sociedade” 
(FIGARO, 2013, p. 130). A segunda com a identificação dos meios e do jornalista como aqueles 
que exercem “inequívoca estratégia instrumental como dispositivo político” (FERRARA, 2013, p. 9). 
Ou seja, como ainda centrais na definição das pautas sociais e na definição dos recortes e relevos dados 
as informações.  
 
5. CONCLUSÃO 
 

Esta paper surge de algumas inquietações quanto à pertinência da pesquisa realizada pela 
autora para a consecução da dissertação de mestrado. O encaminhamento da pesquisa tornou 
centrais questões relativas ao jornalista e suas práticas produtivas, problematizado por um cenário 
de convergência de meios que está ocorrendo, sendo assim impraticável posicionamento conclusivo 
quanto às transformações provocadas por ela.  

Procurou-se, assim, explanar a divergência de posicionamentos existentes referentes à 
epistemologia da comunicação, principalmente quanto à delimitação de seu objeto. O que se 
percebe é que, apesar de não ser possível definir o objeto da comunicação apenas como os meios de 
comunicação de massa, o mesmo não pode ser excluído das pesquisas realizadas no campo, tanto 
pela sua pertinência quanto objeto de estudo, tanto por sua importância social e cultural. Assim, a 
proposta da midiatização visa ressaltar esta centralidade da mídia, mas sem desconsiderar outros 
aspetos importantes que são compreendidos pela comunicação, tornando, assim, a midiatização uma 
teoria que fala de processos comunicacionais, mas frente a uma realidade de convergência, em que 
as tecnologias digitais são consideradas, mas atendo-se também as mudanças sociais, culturais e 
econômicas.  

Por fim, entende-se que o jornalista e suas formas produtivas devem ser foco de mais 
pesquisas, pois a compreensão destas transformações permitirá um melhor entendimento quanto a 
relações sociais, aos impactos econômicos, às relações produtor e consumidor, aos novos papéis da 
audiência, às novas práticas produtivas e sua repercussão no produto final, a notícia. As 
diversidades de possibilidades metodológicas mostram o quanto o tema é rico e passível de 
pesquisa.  
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QUANDO A ESSÊNCIA ATRAVESSA FRONTEIRAS: ATOS DE JORNALISMO 

PRATICADOS POR AMADORES1 
 

Dairan Paul2 
 
RESUMO 
  
O artigo traz uma abordagem teórica que discute a noção de “atos de jornalismo” praticados por 
não-jornalistas. Para isso, percorremos inicialmente a trajetória de profissionalização da área. 
Verificamos que jornalistas se distinguem de amadores devido a critérios administrativos, e que não 
levam em consideração a natureza da atividade que exercem. Em um segundo momento, as bases 
teóricas de Otto Groth nos auxiliam a pensar uma “essência” para o jornalismo. Ainda assim, seus 
quatro tipos ideais – periodicidade, universalidade, atualidade e publicidade – se alastram para além 
das fronteiras do campo, e podem ser pensadas também em amadores engajados no que chamamos 
de atos de jornalismo. Concluímos sugerindo que o jornalismo é uma prática social que pode ser 
feita por amadores, ainda que eles não sejam jornalistas profissionais, e lançamos a ideia de “atos de 
jornalismo” como uma noção situada às bordas das fronteiras jornalísticas, podendo ser utilizada 
para denominar diversas atividades de cunho jornalístico. 
 
Palavras-chave: Atos de jornalismo; Fronteiras jornalísticas; Amadores; Jornalismo. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Outrora confinado a profissionais, o campo jornalístico, cada vez mais poroso, abre-se a 
novos atores: de jornalistas que não estão necessariamente ligados a empresas até cidadãos comuns, 
interessados em documentar cenas cotidianas. As mudanças vêm acompanhadas, sobretudo, pela 
popularização da internet, que aproximou, em certa medida, público e jornalistas, e permitiu que 
amadores veiculassem certos conteúdos de cunho jornalístico. 

Este artigo esboça algumas indagações sobre o jornalismo frente à presença massiva de 
amadores na ecologia midiática. Argumentaremos sobre a pertinência de pensarmos na noção de 
“atos de jornalismo”, com base em duas premissas: 1) o jornalismo entendido como prática social, 
passível de ser feita por não-jornalistas; 2) a porosidade das fronteiras jornalísticas, que atuam em 
movimentos constantes de expulsão e expansão. 
 
 
2. A INCONSTANTE TRAJETÓRIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO DO JORNALISTA 
 

Fidalgo (2008) explica que emprego, ocupação e profissão são noções que variam conforme 
o contexto em que estão inseridas. Em países anglo-saxões, por exemplo, “profissão” possui um 
estatuto ligado a associações, enquanto que a ocupação somente pode aderir a sindicatos. Já França 
e Portugal utilizam o termo profissão de forma genérica: é aquilo que se declara como uma crença, 
uma forma de viver, um exercício de certo ofício e uma função.  
                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2  Mestrando em Jornalismo no Programa de Pós-Graduação em Jornalismo (POSJOR/UFSC), onde é bolsista 
CAPES. Graduado em Comunicação Social – Jornalismo (UFSM). E-mail: dairanpaul@gmail.com. 
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É o aporte teórico da sociologia do trabalho, no entanto, que pode enriquecer o debate. Uma 
das perspectivas possíveis a partir desse referencial é a do paradigma funcionalista, que define 
profissão como tipo ideal (FIDALGO, 2008), ou seja, dotada de certos traços que conferem a ela 
características próprias. Nessa linha de pensamento, uma profissão somente será considerada como 
tal se conseguir preencher esses “pré-requisitos” – caso contrário, é uma semiprofissão, quase-
profissão ou não-profissão. Inspirada principalmente pelos trabalhos de Durkheim, essa abordagem 
entende que profissões devem manter a coesão social e moral do sistema, atuando como grupos 
intermediários entre o Estado e o indivíduo. Os atributos ou traços ideais, segundo esse paradigma, 
seriam: 1) especialização de serviços para satisfazer uma clientela; 2) criação de associações 
profissionais para proteger o grupo de pessoas não-qualificadas e fixar códigos de ética para os 
qualificados; 3) formação específica, junto com um corpo de saberes teóricos e técnicos, para que se 
desenvolva uma cultura profissional própria. 

Além de excluir os que não estão aptos a adentrar no campo profissional – por não 
cumprirem os “pré-requisitos” funcionalistas -, críticas a essa abordagem consideram que ela 
promove uma definição estanque da profissão em si, através de listas imutáveis de características. 
No caso da ideologia dos jornalistas, trata-se de um “poder de definir o que é o (‘verdadeiro’) 
jornalismo representado, por exemplo, através do acesso a debates mainstream sobre a qualidade 
jornalística”3 (DEUZE, 2005, p. 447). Ainda assim, o funcionalismo sedimenta a base de 
profissionalização do jornalismo, que busca se firmar a partir de traços ideais.  

O paradigma interacionista, por outro lado, não se preocupa em identificar características, 
mas os processos e circunstâncias que levam uma ocupação se tornar profissão. Essa perspectiva 
entende que a divisão social do trabalho não é apenas uma resposta para necessidades sociais, como 
entende o funcionalismo, mas o resultado de interações e processos de construção social. A carreira 
é vista como uma afirmação profissional, decorrente de um processo dinâmico e evolutivo, 
permeado de conflitos de interesses e interações entre grupos. Logo, profissões não são 
necessariamente a partilha de identidades, mas competições e constantes reestruturações 
(FIDALGO, 2008). 

A partir dos anos 70 e 80 do século XX, novas perspectivas teóricas inspiradas em Marx e 
Weber apontam para os mecanismos de controle do mercado. Elas entendem o profissionalismo não 
como uma exigência para que a sociedade funcione (perspectiva funcionalista), ou como o resultado 
da relação entre atores (perspectiva interacionista), mas como um sistema de justificativas ligadas a 
uma estratégia política (FIDALGO, 2008). Ou seja, as profissões podem conduzir a algum tipo de 
controle social e político, por conta do prestígio/status que detêm, e constituir um monopólio de 
mercado. 

Fidalgo (2008) argumenta que a trajetória de profissionalização do jornalismo tentou afirmar 
a área na busca por traços definidores, assim como os tipos ideais funcionalistas. O processo – 
“difícil, algo artificial e certamente inacabado” (op. cit., p. 67) – revelou as contradições e 
ambiguidades da profissão, cujo preenchimento dos “pré-requisitos” nunca aconteceu por completo. 
Construiu-se, na verdade, um “princípio negativo de diferenciação”, definindo-se com mais ênfase 
quem não é jornalista do que quem, de fato, é. Essas classificações estão mais ligadas a critérios 
administrativos da categoria do que à própria natureza da atividade – é considerado jornalista quem 
possui um título profissional ou trabalha em uma empresa jornalística, por exemplo. O teórico 
alemão Otto Groth (2011) ainda lembra que o esforço para legitimar o profissional jornalista, com 
base na sua situação contratual, é irrelevante do ponto de vista científico. Desse modo, temos como 
consequência uma defasagem não apenas na profissionalização, mas no status epistemológico do 
jornalismo. Conforme afirma Meditsch (2010), trata-se de uma “quase profissão” convivendo lado a 
                                                 
3 Tradução nossa para “the power to define what (‘real’) journalism is, enacted for example through access to 
mainstream debates about journalistic quality”. 



93

 

lado com uma “quase disciplina”. 
 

2. O JORNALISMO ENTRE A EXPANSÃO E A EXPULSÃO 
 

Em que pese ser incompleto e irregular, o processo de profissionalização do jornalismo se 
mostra variável conforme contextos políticos e sociais. Por consequência, a figura de um jornalista 
se define também pela tradição nacional em que ele está inserido (NEVEU, 2010), como no caso da 
França, onde a literatura está fortemente arraigada na prática jornalística. Desse modo, definir o 
jornalismo transnacionalmente seria uma tarefa árdua e implicaria cair em uma “falácia 
essencialista”, para Neveu (op. cit.). É verdade que as fronteiras a respeito do que é ou não 
jornalismo estão cada vez mais fluidas, conforme afirma o autor. No entanto, talvez seja possível 
arriscarmos uma reflexão sobre a “essência” do jornalismo a partir de tipos ideais e, ainda assim, 
termos certa flexibilidade para dar conta de práticas jornalísticas que tensionam os cânones da área.  

Os “tipos ideais” são características que não precisam necessariamente ser preenchidas em 
sua plenitude, como entende o referencial teórico funcionalista em relação aos traços definidores do 
jornalista. Estamos partindo da perspectiva que Otto Groth desenvolve em O Poder Cultural 
Desconhecido, obra dividida em sete edições e cujo último volume foi lançado em 1965, após a 
morte do autor. Groth (2011) reivindica uma “ciência dos jornais” e volta sua análise para o jornal 
impresso. Essa escolha, no entanto, não é limitadora, uma vez que o jornal é compreendido como 
uma obra cultural, uma imaterialidade cujas formas – os exemplares impressos, o rádio ou mesmo a 
internet (FIDALGO, 2004) – são emanações dessa ideia. A análise, portanto, continua pertinente 
para pensarmos o jornalismo em suas mais diversas acepções.  

O modelo apresentado por Groth é o de um jornal ideal – daí que suas características são 
“tipos ideais” que não podem ser alcançados plenamente, o que não impossibilita que se prove uma 
“essência” do jornalismo. No contexto em que o autor alemão escreve, ainda na primeira metade do 
século XX, o jornal impresso é considerado como a emanação que tende a potencializar ao máximo 
as características da obra cultural. Fidalgo (2004), por outro lado, traz uma releitura de Groth e 
aplica suas características ao jornalismo online, considerando que o ambiente digital está ainda mais 
próximo das materializações desejadas pelo autor.  

O jornalismo é conceituado por Groth de duas formas: 1) como uma “ocupação principal” 4, 
ligado a pessoas que atuam profissionalmente e 2) como uma atividade e um produto, ou seja, um 
conteúdo que pode ser feito por não-jornalistas. Portanto, mesmo que esteja em busca de uma 
“essência” – o que poderia parecer uma posição rígida, tal qual a crítica de Neveu (2010) –, o autor 
alemão pensa o jornalismo com certa flexibilidade ao tratá-lo como uma ideia, como algo que 
extrapola os limites de uma profissão.  

Resumidamente, Groth considera que o jornalismo se constitui por quatro características 
principais. Periodicidade é um conceito temporal e se refere a concomitância entre um 
acontecimento e a sua publicação - quanto menor o período, maior a quantidade de fenômenos 
apreendidos e maior a sua circulação. Idealmente, a periodicidade se aproxima do simultâneo, de 
modo que rádio e internet, com coberturas ao vivo, possuem vantagens em relação ao jornal 
impresso. 

A universalidade é um conceito relacionado ao conteúdo da obra cultural. Ela enfatiza o 
papel que veículos têm em mediar conhecimentos sobre diversas áreas da vida, em partilhar 

                                                 
4 O próprio Groth coloca em dúvida essa afirmação quando questiona, posteriormente, se o critério de “ocupação 
principal” é suficiente para classificar determinadas atividades como oriundas do jornalismo enquanto profissão: “o 
secretário de um partido que dirige um jornal, uma revista, ou um chefe de uma assessoria de imprensa oficial, que edita 
uma publicação oficial ou oficiosa, é um jornalista?” (GROTH, 2011, p. 333). Já naquela época o autor reforça as 
incertezas na delimitação profissional do jornalismo, ressaltando seus “limites fluidos” e “inseguros”. 
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experiências sobre o “mundo diante de si” dos outros. Não é necessário que a universalidade detalhe 
diversos temas, mas que contemple a maior gama possível de assuntos. O jornalismo online possui 
como vantagem o fato de não ter seu conteúdo limitado pelo número de páginas do impresso 
(FIDALGO, 2004).  

A periodicidade é ditada por outro conceito temporal, a atualidade. Esta se refere à qualidade 
do presente. É um conceito relacional, pois o “novo” somente é considerado novo em relação a 
alguém.  

Por fim, a publicidade reside na ideia de abertura do conhecimento, na acessibilidade do 
jornal. Está ligada à propagação da obra cultural. Quanto maior a universalidade - ou seja, quanto 
mais conteúdo o jornal consegue abranger -, maior a sua publicidade, pois mais pessoas podem se 
interessar pela edição. Nesse sentido, o conteúdo de um jornal online é dirigido para qualquer 
pessoa do mundo que possua uma conexão com a internet, de modo que sua noção de público é 
expandida. 

Ainda que parta de uma essência, o pensamento de Groth possui flexibilidade suficiente para 
abarcar diversas práticas jornalísticas, uma vez que o autor alemão concebe o jornalismo como 
ideia, e não como algo estritamente realizado por profissionais. Nesse sentido, Guilherme Guerreiro 
Neto (2014) se vale das bases teóricas lançadas por Groth e analisa a produção do coletivo Mídia 
NINJA5 (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação) a partir de suas transmissões em 
streaming6. Os ninjas, como são chamados os participantes do grupo, podem ser quaisquer pessoas 
que portem, por exemplo, celulares com acesso à internet. Embora seus integrantes incluam 
jornalistas formados, não há necessidade de profissionalização para fazer parte do coletivo. 

A análise do autor conclui que Mídia NINJA redimensiona as fronteiras do jornalismo e 
atende às características propostas por Otto Groth. A característica da periodicidade, por exemplo, é 
potencializada pelo coletivo, uma vez que suas transmissões em tempo real chegam ao limite do 
simultâneo. O mesmo ocorre com a atualidade. No caso dos protestos de junho de 2013, chegou-se 
ao caráter de atual-novo nas transmissões – Guerreiro Neto (2014, p. 6) ressalta que “a própria 
Mídia NINJA, mediadora e protagonista, era parte da novidade”. A publicidade também se cumpre, 
uma vez que o conteúdo do coletivo se propaga pelo acesso à internet, no deslocamento “dos 
domínios das organizações jornalísticas para as mãos do público” (op. cit., p. 7). Por outro lado, a 
universalidade é a característica menos presente no grupo. A proposta editorial de NINJA está 
“mais próxima da revista do que do jornal” (op. cit., p. 5), devido à fragmentação do seu conteúdo – 
o cerne reside em manifestações de rua e não há pretensão ao universal.  

A partir dessas considerações, o autor não vê problema em enquadrar as atividades de Mídia 
NINJA como jornalísticas – a despeito da universalidade, Guerreiro Neto relembra que as 
características de Groth (2011) estão no plano do ideal. No entanto, apesar de figurar mais ao 
“centro” do que às “bordas” do jornalismo, o caso de Mídia NINJA se distancia de certas 
características convencionais da profissão jornalística: ela é ativista, e não necessariamente objetiva; 
possui uma produção descentralizada e sem maiores edições, em contraponto ao processo industrial 
típico do jornalismo; é exercida primordialmente por não-profissionais; e, por fim, inserida em um 
contexto pós-industrial (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2013), tem dificuldades para 
institucionalizar suas práticas.  

Nesse sentido, ressaltamos uma conclusão do pesquisador para estudarmos o jornalismo no 

                                                 
5 O coletivo nasce em março de 2013 como um desdobramento da rede de produtores culturais Fora do Eixo, mas ganha 
notoriedade nacional em junho do mesmo ano por transmitir ao vivo uma série de protestos que tomaram conta do país. 
6 O autor ressalta que a produção midiática dos ninjas não se resume às transmissões ao vivo. Da mesma forma, 
pesquisar o coletivo em toda a sua complexidade exigiria também uma contextualização sociopolítica das manifestações 
no Brasil, bem como a lógica da rede Fora do Eixo. “O isolamento da relação estabelecida com o jornalismo não esgota, 
portanto, a caracterização da Mídia NINJA, é apenas a abordagem definida” (GUERREIRO NETO, 2014, p. 2). 
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contexto de produção amadora: 
Quando as teorizações sobre o jornalismo tentam fechá-lo enquanto fenômeno 
exclusivamente construído por profissionais, muita coisa se perde. Não significa que a 
defesa da profissão deva ser abandonada. É uma luta importante que cabe aos sindicados e 
órgãos de classe. O problema é tentar sustentar teoricamente o jornalismo em argumentos 
profissionais e não epistemológicos. Cada vez mais surgem produções ditas amadoras. Elas 
podem ganhar o status de jornalísticas. Se respondermos pensando o jornalismo como 
profissão, não. Se a resposta tiver como base o jornalismo enquanto atividade, talvez. Não 
se trata de incluir todo conteúdo amador ou não-profissional como produto jornalístico, mas 
apenas não descartá-lo a priori simplesmente por não passar pelas mãos de um 
representante autorizado da profissão. Antes de normatizar, cabe compreender as 
transformações (GUERREIRO NETO, 2014, p. 12). 

 
 As considerações do autor sublinham o argumento que desenvolvemos até aqui – o de 
pensar o jornalismo não em termos profissionais, mas nas características que o definem, na sua base 
epistemológica. Deuze e Witschge (2015) realizam uma crítica semelhante a de Guerreiro Neto 
(2014), direcionada aos estudos de jornalismo. Sugerem que há uma demasiada insistência da área 
em objetos delimitados, o que exclui certas formas e práticas jornalísticas que se configuram para 
além das instituições consolidadas: “é fundamental reconhecer que o suposto núcleo do jornalismo, 
bem como a consistência assumida do funcionamento interno das organizações de notícias é tudo 
menos consensual” (DEUZE; WITSCHGE, 2015, p. 7). Como exemplo, os pesquisadores citam os 
“atos de jornalismo”, práticas que revelam “um alto nível de dinamismo e pluriformidade” e que se 
constituem, portanto, também como um desafio epistemológico para a pesquisa. 
 
3. “COMETENDO” ATOS DE JORNALISMO 
 

Argumentamos até então que definir o jornalismo a partir de quem o pratica – se jornalista 
ou não –, incorre em um questionamento redutor (FIDALGO, 2009). O exercício de Guerreiro Neto 
(2014) comprova que atividades jornalísticas feitas por amadores podem flertar com definições 
prévias de jornalismo – mesmo as delineadas por Groth e que são, ao mesmo tempo, essencialistas, 
mas flexíveis o suficiente para abarcar inúmeras práticas. Para Guerreiro Neto (op. cit., p. 14), o 
caso de Mídia NINJA – um grupo formado por prioritariamente de não-jornalistas – pode 
“tensiona[r] a teria e o imaginário social sobre o jornalismo”, redimensionando suas fronteiras. 

Nesse sentido, a visada teórica das fronteiras é uma perspectiva possível para entender não 
só os NINJAS, mas amadores que cruzam com práticas semelhantes as do jornalismo. Não significa 
enfatizar “fronteiras” como divisões entre profissionais e não-profissionais, mas o contrário: 
compreender os pontos de encontro entre grupos diversos. Carlson (2015) propõe uma matriz 
teórica para auxiliar os estudos que se debruçam sobre as fronteiras do jornalismo e que buscam 
compreender os chamados “trabalhos de fronteira”7. Ele enumera três movimentos possíveis: 
expansão, expulsão e proteção de autonomia. 

O primeiro é um esforço de jornalistas para estender suas fronteiras além do domínio do 
jornalismo. Significa a incorporação, por exemplo, de não-jornalistas na rotina jornalística – vide o 
caso dos CGUs, Conteúdos Gerados por Usuários. Expandir fronteiras é também aceitar novas 
práticas, como o uso de mídias sociais, e novos meios, como blogs. 

Movimentos de expansão não ocorrem sem uma desconfiança prévia, conforme atesta a 
histórica postura defensiva dos profissionais. Nos anos 1990, jornalistas temiam que blogueiros 
proliferassem notícias mal apuradas e roubassem a sua identidade profissional (SINGER, 2014). 

                                                 
7 O referencial teórico de Carlson para tratar de fronteiras é baseado em autores da sociologia do conhecimento, com especial ênfase 
em Thomas Gieryn. 
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Blogueiros eram frequentemente relegados a pessoas antiéticas. Por conta disso, no começo 
dos anos 2000, jornalistas resistiram a utilizar conteúdos gerados por usuários. Ao longo da década, 
perceberam que a audiência poderia ser engajada, servindo como um amplo leque de 
conhecimentos. Singer (2015) observa que um dos pontos de virada foi a popularização do Twitter, 
demonstrando sua utilidade em momentos de crise ou desastres. Nesse sentido, o ambiente online 
tensiona a emergência de novas práticas, como a participação do público e a transparência do 
jornalista. 

Dois outros movimentos relativos às fronteiras do jornalismo são a expulsão e a proteção de 
autonomia. O primeiro afasta atores desviantes do campo através de barreiras éticas. Podemos 
entender isso tanto a partir do histórico de jornalistas que se legitimaram perante amadores como 
pessoas responsáveis, como através da expulsão de profissionais em redações, por exemplo, ao 
plagiar matérias. O movimento de expulsão, portanto, implica avaliar condutas e julgar práticas e 
valores - como, por exemplo, desmerecer o trabalho de paparazzis e inferir que tabloides 
sensacionalistas não são jornalismo (CARLSON, 2015).  

A proteção de autonomia, por sua vez, afasta atores não-jornalistas que visam influenciar no 
conteúdo do jornalismo. Carlson (op. cit.) cita como exemplos relações públicas, publicidade e 
gerentes de empresas que tentam obter controle editorial. 

As fronteiras do jornalismo não são estáticas e paralisadas no tempo, mas possuem algo de 
fluido e movediço. Os blogs, que citamos anteriormente, são um exemplo: outrora expulsos do 
jornalismo, eles foram lentamente incorporados como formas aceitáveis de se fazer notícia. Para 
Carlson (op. cit.), esse movimento sugere que o jornalismo não é algo sólido; suas bordas são 
maleáveis e passam por mudanças constantes. Isso leva o autor a concluir que o jornalismo é uma 
prática circunscrita em contextos culturais e sociais variados. 

Para conceituar “atos de jornalismo”, além de entendermos que o jornalismo não se define 
por seus atributos profissionais, também tomamos como premissa que ele é uma prática social. 
Domingo e Le Cam (2015) partem desse ponto: 

 
Nós examinamos atores que se engajam na construção de narrativas noticiosas, 
independente de suas posições dentro ou fora do jornalismo como profissão. Nós 
preferimos conceituar o jornalismo como uma prática social, definida pelas atividades que 
são necessárias para a criação de notícia, ao invés das estruturas institucionalizadas e das 
posições profissionais. (...) Nossa hipótese é de que o jornalismo como prática está "em 
dispersão", que as fronteiras profissionais do jornalismo representam apenas uma de suas 
configurações, histórica e simbolicamente construídas. Outros atores sociais fora de 
organizações jornalísticas institucionalizadas também participam ativamente da co-
construção de notícias. Desse modo, eles estendem o significado do que nós devemos 
considerar como parte da atividade social de construir as notícias (DOMINGO e LE CAM, 
2015, p. 138)8. 
 

O posicionamento de Domingo e Le Cam (2015) é semelhante ao de Guerreiro Neto (2014) 
e Deuze e Witschge (2015), no sentido de que a pesquisa sobre jornalismo não deve se fechar 
apenas a práticas que estão dentro do campo profissional, ignorando as restantes. 

Podemos ainda situar o jornalismo como prática a partir de um esquema proposto por 
Stephen Ward (2015). O autor compreende que a atividade ocorre em três níveis. No primeiro deles, 

                                                 
8 Tradução nossa para “We examine actors who engage in the construction of news narratives, regardless of their position insde or 
outside journalism as a profession. We prefer to conceptualize journalism as a social practice, defined by the activities that are 
necessary for the creation of news, rather than by institucionalized structures and professional positions. (...) Our hypothesis is that 
journalism as a practice is "in dispersion", that the professional boundaries of journalism represent only one of its configurations, 
historically and symbolically constructed. Other social actors outside institucionalized journalistic organizations are also actively 
participating in the co-construction of news. In doing so, they extend the meaning of what we should consider as part of the social 
activity of making the news”. 
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o jornalismo é definido como uma atividade pessoal. São condutas que não têm impacto na esfera 
pública e se desenvolvem como um hobby para quem as pratica – desde ler até postar uma opinião 
sobre determinado assunto em redes sociais. Não há necessidade de uma ética específica para essas 
atividades, bastando uma “moralidade geral”. 

Na América e Europa do começo do século XVIII, começa a se desenvolver o jornalismo 
como uma prática social – “atos de jornalismo ocorrem na sociedade e são permitidos para ocorrer 
na sociedade” (WARD, 2015, p. 134). Nesse contexto, a figura do jornalista emerge e ele passa a 
ser empregado. O jornalismo evolui para uma prática, no sentido de acumular técnicas, 
conhecimentos e responsabilidades próprias; torna-se uma profissão que não pode ser conduzida de 
qualquer forma, mas seguindo uma conduta. A ética das práticas sociais são mais específicas do que 
as de atividades pessoais, escreve Ward. Como forma de distinguir os atos de jornalismo enquanto 
práticas sociais de atividades pessoais, o autor cita duas características: atualidade e significado 
público. 

O reconhecimento do jornalismo como prática institucional ocorre em fins do século XVIII, 
durante a Revolução Francesa. Esse processo formaliza e reforça a ética jornalística, colocando na 
profissão o papel de quarto poder. Devido a esse comprometimento público, social e político, não é 
possível falarmos em uma ética subjetiva para cada jornalista ou para cada forma de jornalismo. 
Aqui, Ward critica a ideia de que blogueiros ou cidadãos que se engajam no jornalismo são livres 
para construir suas próprias éticas, bastando uma “moralidade geral” acerca do bom e do errado 
para sustentar seu trabalho – a ética jornalística, vista como datada, é relegada somente aos 
profissionais. 

O termo “atos de jornalismo” (WARD, 2015; HOHLT e KARLSSON, 2014; OLIVEIRA, 
2013; RUSSELL, 2013; STEARNS, 2013), portanto, situa-se como uma prática social que não está 
institucionalizada. A respeito das diferentes nomenclaturas que se referem às produções de cunho 
jornalístico feitas por não-profissionais, chamamos atenção para o estado da arte realizado por 
Aguiar e Barsotti (2014). Os autores concluem que muitas das noções são empregadas como 
sinônimos – como jornalismo colaborativo, open source, grassroots e cidadão –, embora tenham 
diferentes significados. Por outro lado, essas definições, mesmo entre os autores dos termos, são 
imprecisas. Tendo em vista a falta de rigor metodológico das aplicações, Aguiar e Barsotti (2014, p. 
13) propõe a noção de “jornalismo amador”, “pois enfatiza a relação de oposição entre quem exerce 
a prática jornalística ‘por gosto ou curiosidade’ de quem desempenha o jornalismo enquanto 
profissão”. 

Parece-nos, ainda assim, que demarcar jornalistas e amadores com base nas suas motivações 
pode ser insuficiente. Um estudo conduzido por Mortensen, Keshelashvili e Weir (2015), por 
exemplo, tenta definir jornalistas cidadãos a partir de suas próprias falas. Os resultados encontrados 
permitiram aos pesquisadores separar três fatores característicos desses grupos. Os Despreocupados 
(Nonchalant) motivam suas atividades por fins pessoais. São pessoas que gostam de tirar fotos, 
filmar ou escrever, sem um necessário compromisso com o jornalismo, tornando-se mais próximas 
dos criadores de CGU. O conteúdo que produzem, em geral, é simples: fotos de viagem, festivais de 
música, casamentos. Quando criam algo de cunho jornalístico, normalmente o fazem por acidente, 
estando no local certo, na hora certa.  

No segundo grupo, temos os Fiscalizadores dos Fiscalizadores (Watchdog's Watchdog). 
Engloba pessoas que compreendem a função social do jornalismo, mas discordam das práticas da 
mídia mainstream – seja por coberturas consideradas preconceituosas, seja por não cobrir 
determinadas pautas. O conteúdo produzido por estes jornalistas cidadãos está mais relacionado a 
temas ativistas e a protestos.  

Por fim, o terceiro grupo mistura os comportamentos anteriores. Os Profissionais Otimistas 
(Pro-Hopeful) levam a sério o seu trabalho como jornalistas cidadãos porque buscam seguir carreira 
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no jornalismo. Estão atrás de reconhecimento e visibilidade. No entanto, seus valores se chocam 
com os tradicionais do jornalismo: eles não se veem como cães de guarda de instituições e não 
acreditam em objetividade. 

Há, nos três grupos, a validação de valores novos em relação ao jornalismo tradicional, 
como no último caso. Mas há também valores muito próximos aos profissionais, a exemplo do 
Fiscalizador do Fiscalizador. Nesse sentido, torna-se complicado buscar uma delimitação que 
separa amadores de jornalistas tendo como base as suas motivações. Shapiro (2014) também nos 
lembra que uma definição sobre o que é jornalismo não deve levar em conta normas morais ou 
adjetivos como, por exemplo, “jornalismo responsável” – isso implicaria a existência de um 
“jornalismo irresponsável” que, do ponto de vista epistemológico, não deixa de ser jornalismo, 
ainda que “ruim”. 

Desse modo, lançamos a noção de “atos de jornalismo” porque, a nosso ver, ela parece 
abarcar diversas práticas feitas por não-profissionais. Nossa intenção é enfatizar que elas possuem 
certo caráter jornalístico, como demonstrou a análise de Guerreiro Neto (2014) e o referencial 
teórico que aponta para a permeabilidade das fronteiras do jornalismo (CARLSON, 2015; 
DOMINGO e LE CAM, 2015). A ideia de “atos”, além de remeter a uma prática – de atores sociais 
que “cometem” esses atos –, chama atenção para o comportamento efêmero que eles possuem. Isso 
não se dá apenas numa relação temporal, no sentido de que atos de jornalismo podem ser rápidos 
flagrantes ou testemunhos de acontecimentos. Eles podem ir além disso e também abarcar 
comportamentos menos espontâneos, sendo práticas feitas por amadores que estão organizados em 
grupos ativistas, por exemplo, como no caso do grupo dos Fiscalizadores dos Fiscalizadores, citado 
por Mortensen et al. Ainda assim, reiteramos que estes atos são efêmeros, uma vez que, por mais 
que se dediquem à prática, seus participantes não tomam o jornalismo como ocupação principal. 
Isso, no entanto, significa apenas que eles não são jornalistas, e não impede que eles exerçam 
jornalismo, como argumentamos anteriormente. 

O fato de que quem comete “atos de jornalismo” não é um profissional nos impede de 
chamá-lo por outros termos, como “jornalista cidadão” ou “repórter-amador” (OLIVEIRA, 2013). 
Além disso, frisamos que os atos não englobam apenas práticas conhecidas como “jornalismo 
participativo”, “jornalismo colaborativo” ou “Conteúdos Gerados por Usuários” (SINGER et al, 
2011), porque seus participantes podem não ter a intenção de colaborar com outros jornais, mas 
produzir seu próprio lugar de fala em pequenos coletivos midiáticos, por exemplo.  

Nesse sentido, a noção de atos de jornalismo pode abarcar práticas ligadas a causas que não 
necessariamente têm a intenção de colaborar com outros jornais – vide, por exemplo, o que se 
convenciona chamar de mídias alternativas. Desse modo, não estamos falando apenas de 
“jornalismo participativo” ou “conteúdo gerado por usuários”, mas de práticas sociais que 
transcendem a mera colaboração e buscam construir seu próprio lugar de fala. se configuram como 
jornalísticas. atos de jornalismo não seriam apenas o que se chama de "jornalismo participativo" - 
seus praticantes podem não ter a intenção de colaborar com outros jornais, mas produzir seu próprio 
conteúdo, em um lugar próprio de fala. Ainda assim, reiteramos que são atos: essas pessoas não são 
profissonais, por mais que dediquem muito tempo à prática.  

Ao reinterpretar o jornalismo para uma prática social, em um movimento que expande suas 
fronteiras, assumimos que “jornalista” e “jornalismo” não são sinônimos. A base epistemológica de 
Groth (2011), ainda que essencialista, nos fornece pistas para compreendermos melhor a atividade 
jornalística. Do mesmo modo, autores que se debruçam sobre suas fronteiras, como Domingo e Le 
Cam (2015), Carlson (2015) e Fidalgo (2009) nos auxiliam a pensar o jornalismo para além de suas 
instituições. Acreditamos, por fim, que a noção de "atos de jornalismo", ainda que recente, possa ser 
uma perspectiva teórica promissora para pensarmos um campo jornalístico cada vez mais fluido e 
maleável. 
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OS FEMINISMOS E A COMUNICAÇÃO – UM ESTUDO SOBRE AS POSSIBILIDADES 

DE CONVERGÊNCIAS1 
 

Camille Roberta Balestieri2 
 
RESUMO 
  
O presente artigo foi apresentado como trabalho final da disciplina de Metodologia em 
Comunicação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de 
Fora. Interessamo-nos em explorar as possibilidades de convergências entre os estudos nos campos 
da Comunicação e dos Feminismos. O objetivo é ofertar um panorama acerca das pesquisas em 
comunicação que perpassam o campo dos feminismos, para tal, foi realizada pesquisa documental 
de caráter empírico. Os artigos publicados nos anais dos Congressos Nacionais da Intercom e dos 
Encontros Nacionais da Alcar entre os anos de 2010 e 2014 constituíram o universo da 
investigação, as palavras chaves utilizadas para a seleção dos textos foram “feminismo” ou 
“feminista”. O levantamento foi associado à pesquisa de caráter bibliográfico, de modo a produzir 
reflexões acerca da produção acadêmica sobre a relação entre os feminismos e comunicação, tendo 
em vista que temas relacionados às discussões feministas tem sido agenciados mais frequentemente 
nos últimos anos. Utilizamos como suportes teóricos autores como Foucault (2007) e Carneiro 
(2003). 
 
Palavras-chave: Comunicação; Feminismo; Intercom; Alcar.  
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A proposta do presente artigo é ofertar um panorama que diz respeito às pesquisas em 
comunicação que perpassam as temáticas feministas nos últimos cinco anos. Devido à pluralidade 
de correntes feministas e das abordagens possíveis por parte dos estudos da comunicação, 
entendemos que o presente trabalho fornecerá um panorama que não diz respeito à totalidade de 
temas e abordagens possíveis, portanto, detalharemos os recortes realizados em nossa análise e os 
métodos utilizados para coleta e análise dos dados obtidos por meio de pesquisa bibliográfica nos 
anais dos Congressos Nacionais da Intercom e dos Encontros Nacionais da Alcar, realizados entre 
2010 e 2014.  

Os termos “feminismo” e “feminista” nos títulos ou palavras-chave são a única 
uniformidade entre todos os artigos estudados. As temáticas, referenciais teóricos e metodologias 
são de grande variedade, o que é sintomático das pluralidades mencionadas no parágrafo anterior. 
Este fator fez com que a análise das publicações se tornasse uma tarefa difícil. Entretanto, 
esperamos apresentar aos leitores e leitoras um panorama conciso e coerente acerca das interseções 
entre comunicação e feminismos. 
 
2. FEMINISMOS E COMUNICAÇÃO – INTERSEÇÕES POSSÍVEIS 
 
                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2  Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Email: 
camille.balestieri@gmail.com. Bolsista CAPES. 
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Lançamos mão da pesquisa de caráter bibliográfico para identificar, localizar e obter 
materiais (STUMPF, 2005) pertinentes às abordagens feministas que se interseccionam aos estudos 
da comunicação. Nosso universo de pesquisa foram as produções realizadas entre os anos de 2010 e 
2014 que constavam nos anais eletrônicos de duas sociedades científicas do campo da 
comunicação: Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação) e 
Alcar (Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia). Ressalvamos que a busca por 
artigos foi realizada apenas nos anais dos Congressos Nacionais da Intercom e Encontros Nacionais 
da Alcar. A partir desta ressalva, pontuamos as seguintes particularidades: os Congressos da 
Intercom se realizam anualmente, portanto, os textos completos apresentados nos eventos também 
são organizados e disponibilizados de maneira anual. Já os Encontros da Alcar, a partir de 2009, se 
realizaram bienalmente, portanto, os textos analisados dizem respeito aos anais dos Encontros de 
2011 e 2013.  

Tendo o universo de pesquisa definido, no segundo momento do mapeamento foi feito um 
levantamento de caráter mais quantitativo, exploratório. Buscamos pelos termos “feminismo” e 
“feminista” nos anais das duas sociedades: no site da Intercom, é possível realizar a busca por 
palavras, dessa maneira, os artigos que apresentaram tais termos em seu título ou entre suas 
palavras-chave foram selecionados. Entre 2010 e 2014 constam 13 artigos que tratam dos 
feminismos, sendo que a maioria das produções diz respeito ao ano de 2011 (6 artigos). O número 
detalhado de artigos por ano consta no gráfico abaixo. 

 
Gráfico 1 – Relação de números de artigos publicados com as palavras-chave “feminismo” ou “feminista” por ano 

 
Não constam produções com os termos “feminismo” ou “feminista” no ano de 2014. Os 

métodos para o rastreamento das publicações nos anais da Alcar se deram de maneira diferente: 
como não é possível fazer busca por palavras, foi necessário verificar a incidência dos termos 
“feminismo” e “feminista” nos títulos de cada um dos artigos. As publicações dos anais do ano de 
2013 estão separadas por GTs, a ocorrência destes termos precisou ser averiguada em cada um 
deles. Dessa maneira, encontramos três publicações que traziam as palavras “feminismo” ou 
“feminista” em seus títulos: duas do ano de 2013 e uma do ano de 2011. É possível visualizar mais 
detalhes sobre as publicações nos quadros abaixo. 

Número de Artigos/Ano 

2010 - 2 artigos

2011 - 6 artigos

2012 - 3 artigos

2013 - 2 artigos
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Quadro 1 - Anais Intercom 

Publicação Autoria Área Ano 
A mulher bem-sucedida 

e a participação da 
internet na construção 

de celebridades 
femininas 

Lígia Lana 
(Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, RJ) 

DT 5 - GP Cibercultura 2013 

 
 

Folkcomunicação e 
ativismo midiático: 
lutas feministas e 

estratégias de 
visibilidade na marcha 

das vadias 

Karina Janz 
WOITOWICZ 

(Universidade Estadual 
de Ponta Grossa, PR) 

DT 8 – GP 
Folkcomunicação 

2013 

Configurando o “eu-
mulher”: a construção 
do sujeito no processo 

de empoderamento para 
as mulheres 

Fernanda Capibaribe 
LEITE (Universidade 

Federal de Pernambuco 
– Recife, PE / 

Universidade Federal de 
Alagoas – Maceió, AL) 

GP Comunicação e 
culturas urbanas 

2012 

Feminismo e ativismo 
midiático: a imprensa 

feminista na luta contra 
a ditadura militar e em 
defesa dos direitos das 
mulheres no Brasil e no 

Chile 

Karina Janz 
WOITOWICZ 

(Universidade Estadual 
de Ponta Grossa, PR) 

II COLÓQUIO 
BRASIL-CHILE DE 

CIÊNCIAS DA 
COMUNICAÇÃO 

2012 

Lyn Barber, jornalista: 
memórias em 

perspectiva feminista 

Alice Mitika 
KOSHIYAMA 

(Universidade de São 
Paulo – ECA/USP) 

DT 1 Jornalismo - GT 
teoria do jornalismo 

2012 

“Eu amo meu corpo”: 
discurso pós-feminista 

para as leitoras da 
revista capricho 

Vanessa Patricia 
Monteiro CAMPOS 

(Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - Rio 

de Janeiro, RJ) 
 

DT 6 – GP 
Comunicação e culturas 

urbanas 

2011 

Baton na primeira 
página: a vitória de 

Dilma Rousseff 
noticiada pelos jornais 
impressos brasileiros 

Elza Aparecida de 
Oliveira Filha 

(Universidade Positivo) 
 

Lennita Oliveira Ruggi 
(Universidade Federal 

do Paraná) 

DT 1 – GP Jornalismo 
impresso 

2011 

Mulheres em posição de 
destaque: por que isso 

ainda surpreende? 

Andréa Ariani 
(Fundação Armando 

Álvares Penteado - São 
Paulo, SP) 

DT 6 – GP 
Comunicação e esporte 

2011 

O que é bom para elas. 
Cenários de 

empoderamento numa 
pornografia feminista 

Fernanda Capibaribe 
LEITE (Universidade 

Federal de Pernambuco 
– Recife, PE / 

Universidade Federal de 
Alagoas – Maceió, AL) 

DT 6 – GP 
Comunicação e culturas 

urbanas 

2011 
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Gênero, poder e 
resistência: a ação das 
mulheres nos 
observatórios de mídia 

Ana Maria da Conceição 
VELOSO 

(Universidade Católica 
de Pernambuco) 

 
Patrícia CUNHA 

(Universidade Federal 
de Pernambuco) 

 
Edgard REBOUÇAS 
(Universidade Federal 

do Espírito Santo) 

GP Comunicação para a 
cidadania 

2011 

Personalidades nuas: 
um estudo sobre a 
nudez feminista 

Nayara Matos Coelho 
Barreto 

(Universidade Federal 
Fluminense – Niterói, 

RJ) 

DT6 – Interfaces 
comunicacionais 
(Intercom júnior) 

2011 

Políticas do feminino na 
mídia: nudez, 

sexualidade e padrões 
de beleza 

Nayara Matos Coelho 
Barreto 

(Universidade Federal 
Fluminense – Niterói, 

RJ) 
 

Kleber Mendonça 
(Universidade Federal 
Fluminense – Niterói, 

RJ) 

INTERCOM JÚNIOR - 
Interfaces 

comunicacionais 

2010 

O trabalho prático de 
comunicação 

comunitária em apoio 
ao movimento social 

popular: a experiência 
com o coletivo 

feminista Maria Maria – 
mulheres em 
movimento 

Janaina de Araújo 
Morais (Universidade 

Federal de Juiz de Fora, 
Juiz de Fora, MG) 

 
Cláudia Regina Lahni 
(Universidade Federal 
de Juiz de Fora, Juiz de 

Fora, MG) 

INTERCOM JÚNIOR – 
comunicação, espaço e 

cidadania 

2010 

 
 

Quadro 2 - Anais Alcar 
Publicação Autoria GT Ano 

Analise da ruptura da 
submissão feminina no 
cinema da década de 

cinquenta, incorporadas 
nas personagens de 

Marilyn Monroe 

SANTOS, Tássio 
FERREIRA 

(Universidade Federal 
do Recôncavo da 

Bahia) 
 

FERREIRA, Maria de 
Fátima (Universidade 
Federal do Recôncavo 

da Bahia) 

História da Mídia 
Audiovisual e visual; 

2013 
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Do nascimento de 
Vênus à arte feminista 

após 1968: um percurso 
histórico das 

representações visuais 
do corpo feminino 

BARRETO, Nayara 
Matos 

(Universidade Federal 
Fluminense/RJ) 

História da Mídia 
Audiovisual e Visual 

2013 

Feminismo tinha sim: 
Millôr, humor e 

feminismo 

CRESCÊNCIO, Cintia 
Lima (UFSC/SC) 

História da Mídia 
Impressa 

2011 

  
Os dezesseis artigos presentes nas tabelas foram estudados, podemos afirmar, a princípio, 

que entre todos eles existe uma pluralidade de temáticas e abordagens sobre as intersecções entre os 
feminismos e a comunicação, o que tornou nossa análise uma tarefa difícil. Entretanto, no ímpeto de 
encontrar uniformidades entre as publicações para possibilitar uma análise qualitativa, recorremos 
ainda a mais uma triagem: observamos em quais destes textos as mulheres são agentes 
comunicacionais (ou seja, são elas quem produz ou domina os meios de produção do meio de 
comunicação tratado no artigo) e quais dos artigos trazem apenas as representações das mulheres na 
mídia abordada na publicação - não sendo elas, portanto, as produtoras ou gerenciadoras dos meios 
de produção. Os resultados da triagem constam na tabela a seguir e, em seguida, será a literatura 
examinada será apresentada “de forma a evidenciar o entendimento do pensamento dos autores” 
(STUMPF, 2005, p. 51). 
 

Quadro 3 – Mulheres como agentes/ Mulheres como representações 
Mulheres como agentes Mulheres como representações 

O trabalho prático de comunicação comunitária em 
apoio ao movimento social popular: a experiência 
com o coletivo feminista Maria Maria – mulheres 

em movimento 

Analise da ruptura da submissão feminina no 
cinema da década de cinquenta, incorporadas nas 

personagens de Marilyn Monroe 

Gênero, poder e resistência: a ação das mulheres 
nos observatórios de mídia 

Feminismo tinha sim: Millôr, humor e feminismo 

O que é bom para elas. Cenários de 
empoderamento numa pornografia feminista 

 

Personalidades nuas: um estudo sobre a nudez 
feminista 

 
Feminismo e ativismo midiático: a imprensa 

feminista na luta contra a ditadura militar e em 
defesa dos direitos das mulheres no Brasil e no 

Chile 

Baton na primeira página: a vitória de Dilma 
Rousseff noticiada pelos jornais impressos 

brasileiros 
 
 

Configurando o “eu-mulher”: a construção do 
sujeito no processo de empoderamento para as 

mulheres 

Políticas do feminino na mídia: nudez, sexualidade 
e padrões de beleza 

Folkcomunicação e ativismo midiático: lutas 
feministas e estratégias de visibilidade na marcha 

das vadias 

Mulheres em posição de destaque: por que isso 
ainda surpreende? 

Do nascimento de Vênus à arte feminista após 
1968: um percurso histórico das representações 

visuais do corpo feminino 

“Eu amo meu corpo”: discurso pós-feminista para 
as leitoras da revista capricho 

 Lyn Barber, jornalista: memórias em perspectiva 
feminista 

 A mulher bem-sucedida e a participação da 
internet na construção de celebridades femininas 

 
A primeira consideração que pode ser feita a partir desta tabela é que as mulheres só atuam 

como agentes comunicacionais em meios de comunicação contra hegemônicos: assessoria de 
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imprensa de um coletivo feminista (MORAIS E LAHNI, 2010), observatórios de mídia (CUNHA, 
REBOUÇAS e VELOSO, 2011), pornografia feminista (LEITE, 2011 e 2012), mídias alternativas 
utilizadas por feministas durante períodos de ditadura (WOITIWICZ, 2012), arte feminista 
(BARRETO, 2013) e estratégias de ativismo midiático utilizadas na Marcha das Vadias 
(WOITOWICZ, 2013). Também observamos que os artigos que trazem as mulheres apenas como 
representações são aqueles que discutem meios de comunicação ou circuitos hegemônicos por onde 
circulam discursos predominantemente binários sobre os gêneros e sexualidade: o cinema na década 
de 50, jornais impressos de grande circulação (CRESCÊNCIO, 2011; OLIVEIRA FILHA e 
RUGGI, 2011), televisão dos anos 80 e revista Playboy (BARRETO e MENDONÇA, 2010), 
jornalismo esportivo (ARIANI, 2011), livro e filme biográficos de grande circulação 
(KOSHIYAMA, 2012), mídias impressas ou sites que consolidam o estatuto de fama de 
celebridades e webcelebridades (LANA, 2013), revistas para adolescentes (CAMPOS, 2011) e 
meios de comunicação de massa (BARRETO, 2011). Nestes meios as mulheres apresentadas pelos 
artigos representam a subversão. 

A ampla gama de temáticas e tratamentos dados às intersecções entre os feminismos e a 
comunicação nos artigos revisados nos oferta poucas convergências entre os referenciais teóricos, 
metodologias, autores, etc. Entretanto, podemos pontuar que as publicações evidenciam que é 
impossível não observar que as mulheres têm ocupado espaços que antes eram predominantemente 
masculinos e que os valores estabelecidos sobre a feminilidade estão sendo deslocados, dando lugar 
a representações e modos de ser mulher cada vez menos homogêneos. Um dos poucos pontos em 
comum entre alguns dos artigos (ARIANI, 2011; BARRETO, 2010 e 2011; LANA, 2013 e 
WOITOWICZ, 2012) é o destaque dado às bandeiras levantadas pela segunda onda feminista, 
marcada pelos movimentos de liberação das mulheres nos anos 60, que romperam com a figura da 
mulher do lar, também reproduzida pelos meios de comunicação. 

[...] nos meios de comunicação, que cada vez mais influenciavam os padrões cotidianas das 
populações urbanas, os anos posteriores à conquista do sufrágio feminino se caracterizaram 
pela intensa produção discursiva de uma feminilidade definida em função do doméstico – o 
que por sua vez era como já que viu aqui, um dos grandes suportes do status quo e de um 
conformismo social vinculado à reprodução de papéis sociais rígidos e bastante policiados 
(...) No entanto, estes mesmos meios de comunicação (...) vinham, por outro lado, criando e 
espalhando novas imagens, por mais contraditórias e ambivalentes que fossem, sobre a 
sexualidade feminina e a inserção das mulheres no mundo que antes era reservado aos 
homens. (ADELMAN apud FERREIRA e SANTOS, 2013, p.3). 

A luta das mulheres pela autonomia sobre os próprios corpos e a saída para o mercado de 
trabalho é travada e agenciada em meados dos anos 1960 – conforme pontuado nos artigos citados 
acima -, porém, a protagonista destas bandeiras é a mulher branca, cissexual, urbana e de classe 
média. As periféricas, camponesas, indígenas, negras, trans e demais mulheres que não se encaixam 
no padrão anteriormente descrito; não são os sujeitos contemplados e representados por estas 
pautas, tampouco pelas produções acadêmicas do campo da comunicação mapeadas no presente 
trabalho. Podemos citar como exemplo a as diferenças no trato das mulheres negras na experiência 
histórica no Brasil e na América Latina: 

Quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou historicamente a proteção 
paternalista dos homens sobre as mulheres, de que mulheres estamos falando? Nós, 
mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, provavelmente majoritário, 
que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca fomos tratadas como 
frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam durante séculos 
como escravas nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas... 
Mulheres que não entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres 
deveriam ganhar as ruas e trabalhar! Fazemos parte de um contingente de mulheres com 
identidade de objeto. Ontem, a serviço de frágeis sinhazinhas e de senhores de engenho 
tarados. Hoje, empregadas domésticas de mulheres liberadas e dondocas, ou de mulatas tipo 
exportação. 
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Quando falamos em romper com o mito da rainha do lar, da musa idolatrada dos poetas, de 
que mulheres estamos falando? As mulheres negras fazem parte de um contingente de 
mulheres que não são rainhas de nada, que são retratadas como antimusas da sociedade 
brasileira, porque o modelo estético de mulher é a mulher branca. Quando falamos em 
garantir as mesmas oportunidades para homens e mulheres no mercado de trabalho, 
estamos garantindo emprego para que tipo de mulher? Fazemos parte de um contingente de 
mulheres para as quais os anúncios de emprego destacam a frase: “Exige-se boa aparência”. 
(CARNEIRO, 2003, p. 49). 

 Morais e Lahni (2010) relatam a atividade prática realizada por alunos e alunas da disciplina 
de Comunicação Comunitária junto ao Coletivo Feminista Maria Mulheres em Movimento de Juiz 
de Fora (MG). As autoras se respaldam nos escritos de Paulo Freire, Mario Kaplun para discutir a 
importância da intervenção social de educadores e comunicadores para a construção de uma 
sociedade mais democrática. Já as contribuições de Raquel Paiva e Cicilia Peruzzo são utilizadas 
para tratar da comunicação comunitária. A publicação se trata de um relato de experiência, a 
discussão a respeito das relações entre comunicação comunitária e feminismos poderia ser melhor 
aproveitada. 
 A partir dos aportes teórico-metodológicos da Economia Política da Comunicação que 
“pode ser considerada a versão acadêmica da resistência ao mainstream, representado por estudos 
de mercado, audiência e outras análises acríticas desenvolvidas dentro do campo da comunicação” 
(CUNHA, REBOUÇAS e VELOSO, 2011, p.3), a participação feminina nas indústrias culturais é 
discutida enquanto movimento de resistência, o artigo traz o tom das críticas das ativistas que se 
direcionam aos formatos de produção e sistemas econômicos e políticos no âmbito das 
comunicações que intensificam as desigualdades de gênero. Dessa maneira, a autora explora como a 
criação de observatórios de mídia colabora para a denúncia da “invisibilidade feminina como 
sujeito coletivo nos meios de 
Comunicação” e a “coisificação da mulher como mercadoria pela propaganda” (CUNHA, 
REBOUÇAS e VELOSO, 2011, p.8).  

Leite (2011, p. 1) aborda temas emergentes de debates mais contemporâneos sendo 
abordados a partir de produtos audiovisuais sobre pornografia feminista, como o empoderamento: 

[...] o termo empoderamento de mulheres passou a ser utilizado, na pós-modernidade, para 
refletir sobre, produzir narrativas e implementar políticas eficazes direcionadas às mulheres 
como representantes das minorias sociais. Em linhas gerais, as iniciativas que caminham na 
construção de processos de empoderamento versam, antes de tudo, sobre as diversas 
possibilidades de se pensar a conquista da autonomia, individual e coletivamente, para as 
mulheres. 

 No artigo intitulado “Configurando o ‘eu-mulher’: a construção do sujeito no processo de 
empoderamento para as mulheres”, Leite (2012), para além do empoderamento, também escreve 
sobre a criação do sujeito-mulher em algumas narrativas em primeira pessoa que envolvem uma 
poética feminista contemporânea. Segundo ela, estes relatos 

[...] recontam como as mulheres negociam as estratégias de construção de suas 
subjetividades no cotidiano. O ato de ‘contar-se’ vem carregado de significação, pelas 
palavras, gestos e movimentos corporais, adquirindo a conformação da narrativa do 
testemunho, no qual passionalidade aparece enquanto um caminho. (LEITE, 2012, p.5). 

 Algumas outras abordagens e temáticas aparecem em meio aos artigos analisados: a 
presença de mulheres em espaços predominantemente masculinos como a política (OLIVEIRA 
FILHA e RUGGY, 2011) e o jornalismo esportivo (ARIANI, 2011); o discurso pós-feminista (que 
prega a superação do feminismo, deslegitimando sua necessidade nos dias atuais) destinado a 
leitoras da revista Capricho (CAMPOS, 2011) e as manifestações folkcomunicacionais presentes 
nas estratégias adotadas para visibilizar a Marcha das Vadias (WOITOWICZ, 2013). 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 As produções acadêmicas tratadas no presente trabalho nos ofertam algumas considerações a 
respeito de como os feminismos tem sido tratados por pesquisadores e pesquisadoras inseridos/as 
no Campo da Comunicação. Primeiramente, podemos constatar que o número de produções 
autodenominadas feministas não é expressivo: foram mapeados apenas 16 artigos que tratam das 
temáticas feministas nos anais dos últimos cinco anos da Alcar e Intercom (explicar o que é cada 
um e sua importância). Observamos em todos os artigos que, por meio da comunicação, regimes de 
verdade (Foucault, explicar) a respeito das condições de existência das mulheres são produzidos e 
reproduzidos. Pensar em tais condições implica trazer à superfície paradigmas que - ao perpassar 
questões morais, políticas, sociais, culturais e estéticas -, engessam as possibilidades de existências 
e representações das mulheres.  

Também é inegável a pluralidade de temáticas e abordagens teóricas utilizadas como 
ferramentas para análise de produções midiáticas, ferramentas também para empregadas para 
esmiuçar movimentos de mulheres que perpassam questões comunicacionais. Esses elementos 
fizeram com que a análise dos artigos não fosse tarefa das mais fáceis, apesar de todos utilizarem os 
termos “feminismo” ou “feminista” como palavras-chave. Esta variação que baliza estas produções 
acadêmicas é sintomática da multiplicidade de correntes feministas emergentes na 
contemporaneidade. Porém, não é possível afirmar que todo o leque de discussões realizadas pelos 
diferentes feminismos foram abordadas pelos autores e autoras que tiveram seus trabalhos 
submetidos à presente análise, alguns temas foram visibilizados em detrimento do apagamento de 
outros: os artigos privilegiam conteúdos como a autonomia das mulheres sobre os próprios corpos e 
os próprios destinos, rompendo com padrões heteronormativos de gênero e sexualidade e 
conquistando sua visibilidade nos campos das artes, da cultura e da comunicação; assim como a 
saída das mulheres para o espaço público e, consequentemente, para o mercado de trabalho. É de 
extrema importância que a questão da autonomia seja pautada, porém, não podemos deixar de nos 
perguntar: quem é a mulher que está sendo representada por essa bandeira?  

Ainda que os apontamentos feitos acima sejam necessários, não podemos deslegitimar a 
importância das reflexões já feitas a respeito dos feminismos dentro do campo da comunicação. As 
produções acadêmicas que balizam a Comunicação e Feminismos constituem discursos de 
resistência de extrema importância, que coexistem junto a discursos hegemônicos sobre as mulheres 
no campo da comunicação. Há o esforço de deslocar os significados e regimes de verdade que 
reforçam os binarismos entre os gêneros e, a todo o momento, reproduzem valores atrelados ao 
feminino por meio de modelos ideais de feminilidade. Por regimes de verdade compreendemos o 
“[...] conjunto das regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao 
verdadeiro efeitos específicos de poder [...] conjunto de procedimentos regulados para a produção, a 
lei, a repartição, a circulação e o funcionamento dos enunciados”. (FOUCAULT, 2007, p. 13-14). 

Certamente, ainda há possibilidades a serem exploradas no que diz respeito à análise das 
publicações apresentadas no presente trabalho, é importante reiterar que almejamos apresentar 
apenas uma das maneiras de olhar para estas produções acadêmicas. 
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REVISTA DA SEMANA: PRECURSORA DO JORNALISMO DE REVISTA BRASILEIRO 
 

Melech1 
RESUMO 
  
O presente artigo busca uma reflexão sobre o papel da Revista da Semana como um produto 
comunicativo que inovou e inseriu aspectos técnicos do jornalismo de revista no Brasil. Seu projeto 
gráfico inovador possibilitou a divisão da revista em editorias o que segmentou os assuntos por área 
de interesse, a revista também permitia a atuação de mulheres em seu corpo editorial, fato raro no 
início dos anos 1900. Outra inovação da revista foi a utilização da fotografia como um critério 
informativo.  A análise aqui apresentada deu-se a partir da observação das edições dos anos de 1900 
até a 1930, assim como de sua última edição de 1959. A escolha desse corpus deveu-se também ao 
período anterior ao surgimento da revista O Cruzeiro, que inicia suas atividades em 1928. Após a 
observação dos aspectos gráficos e textuais da Revista da Semana, percebeu-se o seu ineditismo como 
meio jornalístico de vanguarda. 
 
 
Palavras-chave: Jornalismo; fotografia; revista; história da imprensa; comportamento. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 O meio revista cai no gosto do brasileiro 
  
               Para entender o papel da Revista da Semana no cenário jornalístico brasileiro é necessário 
observar como esse meio de comunicação teve seu surgimento atrelado também ao meio jornal, isto 
é, a partir da vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808. A diferença entre os dois meios é que 
a revista passa a oferecer oportunidade a escritores e poetas, pois estes estavam perdendo espaço nos 
jornais que começavam a tornar-se mais noticiosos. Essa mudança inicia a partir de 1812, com o 
surgimento da revista As Variedades ou Ensaios de Literatura.  
 

“As Variedades ou Ensaios de Literatura tirou dois números, no início de fevereiro e nos fins 
de julho de 1812, este duplo. Propunha-se a divulgar discursos, extratos de história antiga e 
moderna, viagens, trechos de autores clássicos, anedotas, etc.” (Sodré,1999, p.30). 
 

Outra dúvida está no fato   da área de categorização do Jornal Correio Brasiliense, considerado o 
primeiro jornal brasileiro. Seu projeto gráfico era mais próximo ao formato das revistas e a 
periodicidade também. Segundo Costa o Correio teve, em sua primeira edição de junho de 1808, 80 
páginas, na edição seguinte de julho chegou a 72 páginas (2007, p. 55).  Na época a periodicidade 
dos jornais já era semanal e o número de páginas bem menor do que o apresentado pelo Correio 
Brasiliense.  Apesar das discussões, a As Variedades ou Ensaio de Literatura é considerada, ainda 
como a primeira revista brasileira. Segundo Buitoni: 
                                                 
1   Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM.  Ana Maria de Souza Melech, Doutora em comunicação pela Universidade Tuiuti do Paraná. Jornalista e 
professora universitária e pesquisadora em comunicação. Contato: ana.melech@hotmail.com . 
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Considerava-se revista uma publicação que, mesmo tendo aparência de jornal, apresentasse 
maior variedade de conteúdo, principalmente ficção, poesia, relatos de viagens e outras 
matérias de entretenimento. Nos jornais, predominavam os textos de opinião, com discussão 
de ideias, polêmicas, cartas de colaboradores; (1990, p.17) 
 

 Um fator que contribuiu para o avanço das revistas no início do século XIX foi o crescimento 
das cidades e, consequente a urbanização destes ambientes. A concentração populacional em um 
espaço relativamente menor do que o encontrado no campo possibilita o trafego de informação mais 
rápido, da mesma forma como o interesse por notícias torna-se uma necessidade. Um exemplo de 
como esses fatores estão interligados e a evolução da imprensa nos Estados Unidos onde a 
urbanização e crescimento dos grandes centros ocorre antes que no Brasil. Peter Burke afirma que 
em 1775 já havia em circulação nos Estados Unidos 42 jornais diferentes. Em 1800 chegavam a 178 
semanários e 24 diários (Burke, in Costa, 2007, p.43). Mas quando observando a realidade da 
imprensa brasileira nestes tempos de primeiro império, é preciso lembrar que nos primeiros anos da 
corte portuguesa no Brasil,  era  Dom João VI que detinha o poder em relação a única tipografia do 
país. A segunda tipografia foi autorizada em 1811 e pertencia ao baiano Manuel Antônio da Silva 
Serva, que então passa a editar o jornal Idade D’Ouro do Brasil, como apadrinhado político do 
governador baiano, Serva obteve alguns privilégios. Em 1812, Manuel Serva inicia a produção da 
revista As Variedades ou Ensaios de Literatura (Costa, 2007, p. 45). Sodré afirma que a revista 
Variedades ou Ensaios de Literatura, procurou firmar-se no cenário cultural, mas que não logrou 
êxito: 
 

A variedade tirou dois números, um no início de fevereiro e outro em julho de 1812, este 
duplo. Propunha-se a divulgar discursos, extratos da história antiga e moderna, viagens, 
trechos de autores clássicos, anedotas. Suas características de jornal eram assim muito vagas, 
foi ensaio frustrado de periodismo de cultura, destinava-se mensário, que o meio não 
comportava. Tanto assim, que apesar de todos os esforços, durou dois anos apenas. (1999, 
p.30) 
 

 Foram nove anos até a cesura à imprensa ser revogada em 1821, quando foi permitido a 
abertura de novas tipografias, assim outros estados passam a produzir seus próprios jornais, 
ampliando o número de títulos no país.  
 

Entre 1821 e 1822 são lançados periódicos no Pará, Maranhão, Pernambuco, além dos já 
existentes na Bahia. Anos depois, Ceara, Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul 
inauguraram suas publicações locais. São Paulo demorará a se situar neste clube. O primeiro 
diário a circular na província, O Paulista, fundado por Antônio Mariano Azeredo Marques 
em 1823, era manuscrito e teve vida curta, apenas três meses. Em 1827 surgiu na capital 
paulista O Farol Paulistano, primeiro jornal impresso. (SODRÉ,1999 p.87)  
 

 O meio impresso trava uma luta com a precariedade tecnológica e com a analfabetismo, mas 
consegue se consolidar a partir das últimas décadas do século XIX.  Já nesta fase o número de 
periódicos aumenta de forma geométrica e o meio revista passa a ter um espaço cativo junto aqueles 
que buscam conteúdos culturais, de comportamento e assuntos femininos. Surge em 1827 a primeira 
revista brasileira especializada, O Propagador das Ciências Médicas, era destinada a classe médica. 
A revista O Espelho Diamantino, que surgiu em 1827 abordava política, literatura, belas artes, teatro 
e moda e dedicado às senhoras brasileiras (Scalzo,2003). 
É neste cenário que surgem as revistas ilustradas, junto a elas acontece também uma transformação 
cultural e comportamental na cidade do Rio de Janeiro, na época capital federal. A intenção era trazer 
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o modelo da sociedade europeia aqui para os trópicos. Ana Maria Mauad diz que: 
  

Neste sentido bulevares substituíam vielas, surgiram cafés e confeitarias o pacato cidadão 
deu lugar ao dandy ou ao smart .Janelas que se abrem para o mundo por meio de clichês 
fotográficos, os periódicos ilustrados possibilitam a divulgação e assimilação rápida de 
imagens de pessoas, objetos, lugares e eventos contribuindo, de forma decisiva, para a criação 
desse novo padrão de sociabilidade. (2005,p.20). 

 
 Foram uma somatória de situações, econômicas, políticas, culturais e sociais que 
influenciaram para o surgimento deste ambiente propício para a modernização e sobrevivência destes 
periódicos que passaram, também segmentar o público com o surgimento das revistas femininas. 
Começam a ser introduzidas técnicas gráficas que embelezam os projetos gráficos.  Mira diz que: 
 

Na segunda metade do século XIX, aparece no Brasil uma série de publicações semelhantes, 
ilustradas pelas técnicas de xilogravura, litografia ou zincografia, mesclando as belezas do 
mundo com as nossas próprias. Em meados do século, surgem Universo Ilustrado, Museu 
Pitoresco e Ostensor Brasileiro. Em 1854 circula a primeira Ilustração Brasileira e no ano 
seguinte é a vez de Brasil Ilustrado. (1997,p.18) 
 

 Segundo Veloso, é a revista que irá oferecer espaço a intelectuais para divulgar as novas 
experiências com formas de linguagem. (2006) Mesmo com o uso da ilustração, o texto, a poesia e 
as crônicas dividiam espaços com notícias, cartas do leitor, aconselhamentos e colunas com opiniões. 
Mas é com o surgimento das revistas de variedades que o meio consolida-se, A Marmota da Corte, 
de 1849, inclui em seu projeto editorial muitas ilustrações, texto mais leve e humor. Essa tendência 
refletiu-se em outros periódicos que ampliaram o uso de caricaturas e humor político. É o caso da 
Semana Ilustrada, de 1876, do caricaturista Ângelo Agostini, da Revista Illustrada, de 1860, do 
xilogravurista, litógrafo e caricaturista alemão Henrique Fleuiss, que também foi o responsável pela 
primeira publicação das primeiras fotografias em revistas brasileiras, as imagens eram da Guerra do 
Paraguai. (Scalzo,2003). Aviso aos leitores publicado na edição de 02 de abril de 1865, mostra a 
importância do fato: 

“AVISO AOS NOSSOS ASSINANTES Temos a satisfação de anunciar aos leitores da 
Semana Ilustrada que uma comissão de engenheiros da força expedicionária de Mato 
Grosso, que segue hoje para essa província, estudou em nossa casa a fotografia e levou 
uma máquina e as necessárias preparações a fim de tirar vista de tudo o que possa haver 
de interessante, para junto com as necessárias descrições ser publicado na Semana. 
Congratulamo-nos por tão importante coadjuvação, que de certo modo aumentará muito 
o interesse que o público tão benevolamente tem mostrado à nossa publicação. Os cinco 
membros da comissão fotográfica são: capitão Antônio Florêncio Pereira do Lago; o 
tenente João da Rocha Fragoso; dito, Catão Augusto dos Santos Roxo; dito, José Eduardo 
Barbosa; dito, Alfredo d´Escragnole Taunay.” 

 Henrique Fleiuss, recebeu em sua tipografia oficiais que seguiriam para a guerra do Paraguai 
e como mantinha um bom relacionamento com a corte, conseguiu convencer os oficiais a mandar 
fotografias do campo de batalha, assim teria imagens exclusivas da guerra para sua revista. Para 
conseguir tal intento, ensinou aos militares os princípios básicos da fotografia. 

Pelas fotos enviadas por esses oficiais, Fleiuss pode reproduzir em litogravura2 cenas de 

                                                 
2 Litogravura: Os princípios da litografia foram descobertos na Alemanha, em meados da década de 1790, por um jovem 

músico e escritor de peças teatrais, chamado Alois Senefelder. Depois de feito o desenho com um lápis gorduroso, a pedra 
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batalha e seus principais personagens, publicando-as na Semana Illustrada, alavancando 
a tiragem da sua revista e contribuindo para torna-la mais popular de seu tempo [...] 
Henrique Fleiuss pavimentou o caminho do fotojornalismo entre nós (Costa, p.156,2007) 

                            

 
Imagem 03.  Semana Illustrada - Edição de 24 de dezembro de 1865 
Fonte: Cadernos de Comunicação, Rio de Janeiro, 2007. 

      

                                                 
passa por um processo de gravação química, que tem o objetivo de fazer com que a gordura do material utilizado para 
desenhar penetre na pedra, criando uma ‘mancha química’, e dessensibilizar as áreas sem imagem, tornando-as insensíveis 
à recepção de gordura. Em seguida a pedra era umedecida com água e as partes não protegidas pelas marcações do lápis 
oleoso absorviam a água. Após isso uma tinta a óleo era espalhada pela pedra, sendo que só as partes oleosas captavam 
tintas, que mais tarde através de pressão eram transferidas para o papel. Essa simplicidade da técnica, comparada a outros 
métodos utilizados na época, como a tipografia, provou mudanças importantes na produção da imagem. 
( Maurilio,p.01,2007) 
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Imagem 04 - Edição da Revista Illustrada - Ano 12-  1887 e 
  Revista  Semana Illustrada de dezembro de 1880. 

 
                 

  
 
A legenda diz: 
- Exm, constando-no que seus collegas da deputação de S. Paulo esforçam-se para alijal-o do Ministério, venho 
oferecer-lhe a minha valiosa proteção. 
- A qual aceito de bom grado porque sei perfeitamente que então serei bem servido 
 
 
 Segundo Scalzo ( 2003), já na primeira metade do século XX as revistas brasileiras eram 
divididas em duas categorias, as de cultura como a Klaxon de 1922, que surgiu para divulgar a Semana 
de Arte Moderna, a Tico-Tico (1905) e Gibi (1939) de histórias em quadrinhos, essa última fez tanto 
sucesso que acabou virando sinônimo de revista em quadrinhos. A Maçã (1922) para o público 
masculino, com conteúdo erótico e a Revista dos Automóveis (1911) a primeira a divulgar 
informações sobre automóveis. São muitos títulos que tiveram vida breve, mas que de alguma forma 
contribuíram para a evolução da linguagem e amadurecimento do meio revista no Brasil, aqui foram 
citados alguns exemplos com o objetivo de fazer um breve mapeamento da evolução deste meio que 
se tornou tão popular.  As próximas páginas pretendem esmiuçar de forma mais abrangente a 
trajetória da Revista da Semana, objeto deste estudo.  Ana Maria Mauad afirma que em 1900 inicia-
se um novo período na produção de revistas, com a introdução de fotografias na Revista da Semana, 
o único periódico ilustrado com fotos até então, fato que prolonga-se até 1928 com lançamento da 
revista O Cruzeiro (2005). 
Neste início de século começa  o amadurecimento do processo jornalístico, principalmente com o 
início da reportagem. Nesta época a cidade do Rio de Janeiro sofre mudanças estruturais, seja na 
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paisagem urbana como também na questão comportamental. O cinema, o automóvel e a boêmia 
literária acabam por influenciar também o jornalismo. Foi João do Rio3 que revoluciona o jornalismo 
como um novo estilo narrativo. “João do Rio desenvolveu uma característica primária do jornalismo 
moderno: buscar a informação na rua” (Medina, 1978, p.67)  
Para Dulcília Buitoni o desenvolvimento industrial, a urbanização e o aparecimento da classe média 
criaram novas exigências. Preocupação com a casa, decoração, utensílios domésticos configuram 
novos produtos de consumo divulgados e estimulados pela imprensa feminina (BUITONI, 1990) 
 
2.0 A REVISTA DA SEMANA: INOVAÇÃO NO JORNALISMO DE REVISTA  
 
 A Revista da Semana é um marco no jornalismo de revista no Brasil, a introdução da 
ilustração e da fotografia foram atitudes decisivas para colocar a Revista da Semana como modelo 
para aquelas que viriam a seguir.  
  

A proposta editorial da revista está calcada no texto de autores ilustres da época com uma 
grande quantidade de recursos ilustrativos. E assim, é possível encontrar em suas páginas 
uma combinação de fotorreportagem, material literário, (crônica, contos e poesia), crítica 
cultural, notícias curtas sobre acontecimentos da semana, texto de conhecimento geral, 
crônica social, conselhos práticos (especialmente para mulheres) e, muito secundariamente 
um trabalho de reportagem. (Casadei, 2013, p. 172) 
 

 A Revista criada e dirigida por Álvaro Tefé surgiu no ano de 1900, até o ano de 1915 era 
encartada no Jornal do Brasil (Sodré,1999), ano em que foi adquirida pela companhia Editora 
Americana. Nesta época foram comprados novos equipamentos gráficos, vindos dos Estados Unidos, 
que possibilitaram a produção das ilustrações4 coloridas na capa como o uso da fotografia. Nelson 
Wernek Sodré destaca que a Revista da Semana tem papel pioneiro no uso da fotorreportagem. 
 

  Do ponto de vista da técnica, as revistas ilustradas assinalam a fase da 
fotografia, libertada a ilustração das limitações da litografia e da xilogravura(...) A 
Revista da Semana teria papel pioneiro, ocupando-se, depois de desvincular-se do 
Jornal do Brasil, principalmente com as atualidades sociais, políticas, tornando-se 
leve, alegre, elegante com as ilustrações de Raul, Bambino, Amaro do Amaral e 
Luis Peixoto; sob a direção de Carlos Malheiros Dias (Sodré, 1999, p. 300). 

             
 
                        
 
                              Imagem 05 – Primeira capa da edição número 46 de primeiro de novembro de 1930   
                Fonte: Fotografia produzida pela autora no acervo da Biblioteca Pública Paranaense. (junho,2013) 
 

                                                 
3 João Paulo Alberto Coelho Barreto, trazido por ele para João do Rio. [...] João do Rio pode ser perfeitamente enquadrado como 
consequência da transição do momento literário e do momento jornalístico, pelo menos na segunda transição ele não foi um reflexo 
passivo, deu alguns passos adiante. O primeiro deles, não foi apenas empregado como repórter, torneou-se realmente repórter. Parece 
incrível para quem examina o problema da década de 70, que João do Rio desenvolveu uma característica primária do jornalismo 
moderno- buscar informações na rua (Medina, 1978 p. 63 e 68) 
4 O pintor e ilustrador Umberto Della Latta, por exemplo, foi dos artistas mais ativos em São Paulo, cumprindo o trajeto 
exemplar na época. Estagiou na Itália, participou da 1ª Exposição Brasileira de Belas Artes, de dezembro de 1911 e janeiro 
de 1912, expôs nos primeiros salões paulistas, tornando-se precursor da ilustração publicitária. Contratado pela Lacta e 
Falchi, colaborou nas principais revistas ilustradas da época (Martins, p. 252, 2008) 
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 Segundo o livro A Revista no Brasil, o fotojornalismo se fixaria em definitivo no início do 
século XX, nas páginas da Revista da Semana. “O uso de fotografias, ao lado de caricaturas e de 
textos leves com sabor de crônica, assinados por autores consagrados, fez dela um enorme sucesso 
que perdurou por mais de meio século” (2.000, p. 92) 
 

A Revista da Semana, fundada em 1900, no Rio de Janeiro, trazia notícias, editoriais, 
comentários, um pouco de literatura, uma seção intitulada “ Cartas de Mulher”, com uma 
espécie de crônicas, “ Jornal da Família”, com moda, beleza, trabalhos manuais etc. Foi o 
melhor produto do gênero durante algumas décadas. ( BUITONI, 1990, p. 42)  
 

 A primeira edição é de 20 de maio de 1900 e traz na capa uma imagem fotográfica dos 
festejos do 4º Centenário do descobrimento do Brasil. O sucesso foi tanto que a revista tem que ser 
reeditada. O formato já era bem próximo das revistas semanais atuais e abordava, em oito páginas, 
os principais acontecimentos da semana. Trazia uma inovação para a época: a utilização da fotografia. 
Como destinava espaço para crítica literária, crônicas e poesias e também inovou quando criou um 
espaço destinado a contos infantis. O editorial da primeira edição da revista revela suas intenções5:  
 

A revista que hoje publicamos, tem o desejo de ser um orgam de informação ilustrado e 
popular, não cogita a política, sob qualquer forma que se possa entender essa designação. 
Não tem empenho algum em ver triunfar tal ou qual escola literária.  
Feita para o povo - desde as ínfimas ás mais altas camadas sociales a Revista da Semana 
empenhar-se-há somente em fornecer a todos ilustrações e artigos interessantes de tudo 
quanto se passar durante a semana e que mereça atenção procurará dar, em excelentes 
gravuras, copiadas de fotografias, o que deva excitar a curiosidade pública. [...] Onde houver 
o que agrade ou impressione os espíritos curiosos, haverá um operador da Revista, 
photographando-o, para incluí-lo nas páginas della. [...]  
Há uma classe de leitores de quem muitas vezes nos lembraremos, são as crianças. É bom 
desde já, ir buscando conquistar os futuros assinantes da Revista! Não só na secção das 
modas, como na literatura e recreativa, pensaremos neles muitas vezes. Um conto sempre da 
carochinha lê-se com    agrado. [...]  (www.hemerotecadigital.org.br) 
 

                                                 
5  O texto do editorial foi transcrito da primeira edição de maio de 1900, mantendo o mesmo formato gramatical. 
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 Imagem 06 - Edição nº 45, 25 de outubro de 1950 Fonte: www.hemerotecadigital.org.br  
 
 Mira afirma que junto a matérias com pessoas famosas também misturavam-se os 
instantâneos do cenário urbano, focalizando pessoas, lugares e pontos turísticos. A revista também 
viria a publicar textos sobre competições esportivas, campanhas políticas, manifestações operárias e 
festas populares (1997). 
 

Conta-se que  Tefé fora a Paris buscar equipamentos e fotogravadores para sua revista. À 
ultima hora, os dos técnicos contratados, temerosos dos perigos da epidemia de fere amarela 
que assolava o Rio de Janeio, recusaram-se a embarcar. Não lhe restou outra alternativa senão 
fazer ele mesmo um rápido aprendizado na oficina pariseiense para ensinar os segredos da 
nova técnica aos zincógrafos que trabalhavam nas oficinas do Jornal do Brasil (Costa,   
2007.p.280) 
 

 A revista também inovou quando trouxe a encenação de crimes. As cenas eram reproduzidas, 
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encenadas e fotografadas. No papel de atores, as pessoas próximas aos editores, muitas vezes 
escritores e jornalistas também faziam as vezes dos personagens. Na sua sexta edição o médico, 
Antônio Maria Teixeira protagoniza o papel do agressor que atacou um coronel na rua, o personagem 
do coronel foi interpretado pelo escritor Medeiros e Albuquerque, um dos fundadores da Academia 
Brasileira de Letras (Costa, 2007).  A reportagem fotográfica também fazia parte da pauta da revista, 
embora não obedecesse os mesmos conceitos do fotojornalismo atual, a fotografia já estava presente 
nas páginas da Revista da Semana, um exemplo foi a fotorreportagem da Revolta da Vacina, em 1904, 
que foi um marco, “pois são as únicas imagens do conflito” (Casadei, ,p.174). 
 

                                  
 Revista da Semana- imagem revolta da Vacina edição novembro de 1904 (Hemeroteca Digital) 
                                
                               
 
 A questão da imagem na forma de ilustração e da fotografia sempre permearam o projeto 
editorial da Revista da Semana, fato que foi reiterado também em seu editorial da edição de 30 de 
dezembro de 1922: 

Quer ser antes de mais nada (...) o cinematógrafo da vida brasileira; um cinematógrafo aos 
domicílios; e que guarde, colecione e consulte; cinematógrafo que não só projetará imagens, 
mais ideias(...) A sua ambição? O impossível. Contentar toda a gente. A Revista da Semana 
aspira a ser coisa divers de um arquivo revolto de gravuras; um repositório enciclopédico de 
fatos, um manancial salutar de pensamentos elevados e de iniciativa úteis. Os nomes mais 
ilustres da literatura nacional lhe trarão o adorno, o prestígio e a influência de sua glória. Sem 
se arriscar a parecer pretensiosa. A Revista da Semana, quer ser culta, esforçando-se para não 
parecer frívola, quer ser elegante. Dedicando-se a não ser enfadonha, diligenciará a nunca ser 
banal.  (www.hemerotecadigital.org.br) 
 

Nesta época a revista referenda e inaugura a pluralidade no cenário cultural brasileiro, espaço até 
então  tomado pela cultura literária, especificamente a cultura do livro. A revista abre um leque com 
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novas possibilidades, descortinando um mundo ainda não visto, não só pelas questões que envolvem 
a relação com a imagem, mas também pelos editorias que abrem espaço para discussões de novas 
temáticas, como turismo, moda, comportamento social, econômico e político.  
 A revista também insere a crônica do cotidiano, o fato acontecido há poucos dias, das histórias das 
cidades e dos seus moradores. A Revista da Semana atua,  neste início do século XX,  como uma 
janela aberta para o mundo.  Dulcilia Buitoni (2007) diz que a Revista da Semana foi a responsável 
pelo imaginário visual brasileiro, é claro retratado de uma maneira ufanista.       
                             

 
 Apesar de não ser considerada uma revista feminina, em sua essência, a Revista da Semana 
disponibilizava importante espaço às mulheres. A editoria de moda é o principal destaque e conta 
sempre com ilustrações. A coluna “Choronica Elegante”, comentava a última tendência da moda em 
Paris, o texto detalhava os modelos de vestido, chapéus e novos tecidos.6  
 

Antigamente quando se falava em vestidos de panno vinha logo a ideia dias frios e húmidos. 
Hoje, a moda, esta palavra que encerra nas quatro lettras que se compõe o infinito das  
ambições femininas [...] Os chapéos chatos terão em breve o golpe de morte. Todos os 
chapéos, quer sejam toques, capelines e canotiers terão a copa extremamente elevada e as 
guarnições alterando-os ainda mais, e creio bem que a esthetica nada perderá com isso e que 
a physionomia ficam muito melhores as formas elevadas, sobretudo na frente. (Revista da 
Semana, edição 237, 1904) 

  
Imagem 009 - Revista da Semana, edição nº 237, novembro de 1904 
Fonte: Fotografia produzida pela autora do acervo a Biblioteca Pública Paranaense (2013) 

 
Trinta anos após o surgimento da Revista da Semana, algumas alterações editoriais e gráficas 

                                                 
6  A citação com o texto sobre moda é uma transcrição da Revista da Semana, edição de novembro de 1904, e mantém o 
formato gramatical da época. 
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podem ser notadas, mas, no entanto, ela se mantém fiel a sua proposta inicial. As páginas dedicadas 
a partituras musicais dão lugar a um espaço maior para a mulher, o “Jornal da Família”, dedica oito 
páginas para divulgar assuntos sobre “modas, costuras e bordados, a vida no lar, receitas e 
aconselhamentos práticos, economia doméstica e alimentação”. Mauad afirma que “por meio de uma 
composição editorial adaptada ao seu próprio tempo e às tendências internacionais, criavam modas e 
impunham comportamentos” (2005, p.152). Outra inovação é a figura feminina entre a grande 
maioria de articulistas masculinos. Beatriz Delgado assina um texto que fala sobre roupas de banho.  
 

Banhos de Sol, por Beatriz Delgado. Houve um tempo em que Sua Majestade a Moda 
decretou que as mulheres elegantes fossem brancas e louras, como alguns anjos que rodeiam 
a imagem da Virgem[...] Mas um dia Sua Majestade a Moda aborreceu-se dessa eterna alvura 
e teve uma certa pena das tristes morenas condemnadas a ser brancas.(Revista da Semana, 
edição  nº 45 de 25 de outubro de 1930) 
 

As revistas ilustradas, deste início de século XX tornam-se referências de comportamento, 
como também mostram uma classe em ascensão, Ana Maria Mauad afirma que tais revistas, 
veiculavam comportamentos tidos como necessários para se tornar um bom cidadão, atuando como 
modelos a serem copiados e exemplos a serem seguidos (p.152,2005). 
Também, observa-se nesta época, uma mudança em seu projeto gráfico, quando as publicidades, antes 
separadas nas últimas páginas da revista, (como na edição 237 que, das 24 páginas as três últimas são 
dedicadas a publicidade), passam a dividir espaço com os textos, como na edição nº45. “Era pitoresca 
a propaganda nas primeiras décadas do século XX. Ingênuos e adjetivados, tratando o leitor com um 
formalismo “vós” (“Levae uma Victrola para diverir-vos ao ar libre”), os reclames, como eram 
chamados, ofereciam enorme variedade de mercadorias e serviços” (Editora Abril, 2000) 
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Imagem 010  Revista da Semana Edição 237 de 27 de novembro de 1904            
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              Fonte: Hemeroteca Digital (2014) 
                      

             
  Imagem 011 -   Revista da Semana, edição nº 45 de 25 de outubro de 1930                 



125

 

           
          Fonte: Hemeroteca Digital (2014) 
 
                       

Após 59 anos de vida a Revista da Semana encerra suas atividades, na última edição nenhuma 
despedida. Mantem-se fiel ao seu projeto editorial inicial: reportagens sobre moda, teatro infantil, 
cinema, página para divulgação das cartas enviadas por crianças, resultado do concurso da “Carta 
para o Papai Noel”, no turismo dá destaque para a cidade portuguesa de Lisboa. Como diferencial 
está a ampliação da cobertura sobre política, tema que não era destaque, como mostrava o editorial 
da primeira edição “A revista que hoje publicamos, tem o desejo de ser um orgam de informação 
ilustrado e popular, não cogita a política, sob qualquer forma que se possa entender essa designação”, 
já citado nesta pesquisa. No entanto, a última edição reserva quatro páginas destinadas a cobertura da 
revolução cubana com o título “Luta em Cuba se estende às Américas”, e na coluna de Osório Nunes 
opinião sobre o mandato tampão de Jânio Quadros. Reportagem também sobre as manifestações que 
acontecem pelo país, com o sub título “Adverte Souza Naves, amigo e introdutor de Jânio no PTB” 
e o com o título “Povo pode chegar a armar forças na praça pública”. Já, na coluna “A Revista há 50 
anos”, onde esperava-se uma menção ao fato desta ser a última edição, o texto apenas faz uma 
abordagem das principais matérias publicadas no ano de 1909. Assim encerra-se a trajetória de um 
dos veículos de comunicação brasileiros com maior longevidade.  

A seguir a capa da última edição fazendo alusão ao natal, e dando destaque aos vencedores do 
concurso da “Carta à Papai Noel”, a coluna a “Revista há 50 anos” e a primeira página da reportagem 
sobre Jânio Quadros e o momento de insegurança política vivido no país. 
          
 
 
 
 
    .    
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                    Imagem 016 – Edição 01 de 1959, última edição da Revista da Semana 
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Imagem 17 – Revista da Semana ultima edição janeiro de 1959. Fonte: Hemerotecadigital (2015) 
 
 
 
 
 
3.0 CONCLUSÃO 
 
 
 São 59 anos de existência que representaram inovações importantes para a produção 
do fotojornalismo e do jornalismo de revista. A Revista da Semana inaugura uma forma 
moderna de produção jornalística, a divisão em editorias, a inserção da mulher em seu quadro 
de repórteres, assim como de fotógrafos; fatos que a colocam como uma revista de vanguarda 
na produção jornalística, passando a ser referência para as outras que viriam a seguir.  
 

O crescimento da Revista da Semana, pode ser percebido também pela modernização 
e crescimento das cidades brasileiras, cria-se assim um público que tem interesses comuns e 
que habitam em um espaço geográfico delimitado, ao contrário daqueles moradores do 
campo. Esse fator também facilita o trafego de informações e de distribuição das revistas. 
 

Observando-se a Revista da Semana, nota-se que ela altera sua estrutura a partir do 
desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias de impressão. Se antes as fotografias eram 
usadas amplamente, mas dissociadas do texto, colocadas, recortadas e, em algumas vezes, 
sobrepostas de forma a preencher uma página, com a evolução tecnológica a Revista da 
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Semana passa a utilizar a fotografia  dentro de um contexto editorial, como também modifica 
seu layout facilitando a leitura e a segmentação pelas editorias. 
 

No entanto quando se referencia a história do jornalismo de revista no Brasil, a 
primeira citada é a Revista Cruzeiro, que surgiu quando a Revista da Semana já contava com 
28 anos. 
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QUE ESPAÇOS ELAS OCUPAM NO RADIOJORNALISMO SULMANHENSE?1 

 
Bianchi, Graziela Soares 2 

Brito, Nayane Cristina Rodrigues de 3 
 
RESUMO 
  
Os apresentadores, ou apresentadoras, de programas radiojornalísticos são profissionais que 
assumem a responsabilidade de informar os ouvintes, e como tal, passam a ser também importantes 
referências em suas emissoras. Refletindo sobre questões relacionadas ao radiojornalismo e gênero, 
o presente artigo constrói uma análise, a partir dos dados preliminares obtidos durante o processo de 
mapeamento dos programas radiojornalísticos apresentados por mulheres na região sul do 
Maranhão, da presença e do papel exercido por mulheres em tais contextos. Na busca por uma 
melhor contextualização acerca da realidade investigada e aqui explicitada, foram também 
elencadas pesquisas sobre radiojornalismo e gênero, onde se constatou a predominância de estudos 
sobre a atuação das mulheres no jornalismo esportivo, por exemplo, dado que mostra a necessidade 
de investimentos em trabalhos que abordem outros aspectos dessas relações. Ao verificar a 
quantidade de locutores e locutoras atuantes nas emissoras Sulmaranhenses, depara-se com uma 
realidade de 312 homens e apenas 65 mulheres na locução.  
  
Palavras-chave: Radiojornalismo; Mulheres; Sul do Maranhão. 
  
 
1. INTRODUÇÃO 
 
  A hegemonia da presença masculina no meio radiofônico brasileiro é observada desde os 

primeiros movimentos desse meio no Brasil. E na atualidade, apesar de várias mulheres atuarem 

como locutoras em programas que variam dos gêneros de entretenimento ao jornalístico4, a 

presença delas ainda é percebida com maior incidência em programas de variedades e também nos 

musicais. A maioria das produções jornalísticas é conduzida por homens. Essa configuração é 

facilmente percebida em números, ao se comparar a quantidade de homens e mulheres presentes nas 

emissoras radiofônicas e programas radiojornalísticos do Sulmaranhense. A partir de dados 

levantados busca-se, neste texto, analisar algumas características preliminares dos programas 

radiojornalísticos apresentados pelas mulheres nesse contexto investigado. Também busca-se, como 

forma de contextualizar a realidade em que os fenômenos analisados se apresentam, trazer algumas 

                                                 
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM. 
2  Doutora, Universidade Estadual de Ponta Grossa, e-mail: grazielabianchi@yahoo.com.br.  
3 Mestranda, Universidade Estadual de Ponta Grossa, e-mail: brito.n.c.r@hotmail.com. Bolsista da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Maranhão- FAPEMA.  
4 Relacionam-se os gêneros radiofônicos a partir da classificação de André Barbosa (2003). O autor os classifica como 
Gênero de Entretenimento, Gênero Publicitário, Gênero Propagandístico, Gênero Educativo-cultural, Gênero de 
Serviço, Gênero Especial e Gênero Jornalístico.  
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pesquisas que abordam estudos sobre gênero e rádio tentando, desta forma, trazer mais dados para 

se pensar a realidade vivenciada a partir da observância dessa relação e contextualizar melhor os 

processos relacionados a tais discussões.   

O interesse por essa abordagem em especial emergiu após a conclusão da primeira etapa da 

pesquisa de campo, em fevereiro de 2016, com a obtenção de informações que permitiram o 

mapeamento do que existe de emissoras radiofônicas no Sulmaranhense e que permitiu também 

analisar o que é transmitido de radiojornalismo nessas emissoras. Tais etapas estão situadas no 

âmbito da investigação que se realiza no Mestrado em Jornalismo da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG), ainda em desenvolvimento. A partir do mapeamento, registrou-se 61 

emissoras do Sul do Maranhão, entre elas, 48 rádios comunitárias, 11 emissoras comerciais, a rádio 

educativa Boa Notícia, de Balsas, e a rádio-poste Caema, localizada na cidade de Imperatriz. 

Segundo a perspectiva traçada no âmbito das Geografias da Comunicação, por Sônia Virgínia 

Moreira (2012), o mapeamento foi além de dados numéricos, contando com a realização de 77 

entrevistas com os representantes dos veículos radiofônicos, escutas de alguns áudios de programas 

com informação e da observação, mesmo que breve, dos ambientes de trabalho, dados que 

possibilitaram constatar uma maior atuação masculina nessas emissoras.  

Selecionou-se para este artigo informações quanto aos programas radiojornalísticos 

veiculados nas emissoras radiofônicas do Sulmaranhense, que são comandados por mulheres. 

Traça-se ainda um paralelo quanto às produções sob o comando dos homens. Uma breve análise 

também é realizada a partir dos locais em que estão posicionados os programas na programação das 

rádios, por compreender que os horários indicam audiências e a distribuição dos programas são 

baseados nesses critérios. Apresenta-se, além disso, algumas considerações quanto ao trabalho do 

Coletivo de Mulheres da ABRAÇO, na busca por uma participação feminina mais efetiva nas rádios 

maranhenses.  

 

 
2. ESTUDOS DE GÊNERO E RÁDIO 
  

Segundo o levantamento do Ibope Media,5 realizado no início de 2015, a maioria dos 

ouvintes de rádio são as mulheres, 53%, e os homens correspondem a 47% da audiência. Esse dado 

                                                 
5 O levantamento foi realizado entre os meses de janeiro e março de 2015. Mais informações sobre os resultados da 
pesquisa podem ser verificadas em: http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2015/08/05/Prestacao-de-
servico-fortalece-o-radio.html. Acessado em 15 de setembro de 2015.  
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também evidencia que a diferença entre um grupo e outro é pequena. O diferencial mais 

significativo está no horário em que se registra maior audiência. De acordo com a pesquisa, os 

ouvintes acompanham o rádio mais pela manhã, por volta de 10h, ou seja, horário em que 

geralmente são realizadas as tarefas domésticas, por exemplo, e ainda em muitos casos, realizadas 

por mulheres. É inegável que elas conquistaram espaços significativos no mercado de trabalho ao 

longo do tempo, mas ainda são as que possuem as maiores responsabilidades em cuidar da casa e da 

família, muitas vezes acumulando tarefas.  

 Atualmente as mulheres ocupam vários postos de trabalhos, inclusive aqueles que eram 

exclusivamente masculinos. Mas existem espaços que elas ainda são a minoria, a exemplo, as 

emissoras de rádio. Reforça-se que essa característica está ligada a marcas históricas, sociais e 

culturais, que tanto geraram um público mais feminino quanto limitou a presença delas a 

determinados tipos de programas. Nessa perspectiva, os Estudos de Gênero e Jornalismo são 

fundamentais para compreender os locais ocupados por homens e mulheres nos meios de 

comunicação, assim como os valores envolvidos e as relações de poder descritas. As pesquisadoras 

Paula Rocha e Karina Woitowicz (2014) constataram, a partir da realização de pesquisas, que ainda 

são poucos os trabalhos sobre Gênero em Jornalismo, em especial, mas também na Comunicação, 

de maneira geral.  

 
Pode-se dizer que, em comparação com outras áreas do conhecimento (como História, 
Sociologia, Antropologia, Letras, entre outras), os estudos de gênero são pouco 
representativos da produção científica em Jornalismo e Comunicação, conquistando espaço 
no Brasil a partir de meados dos anos 1990. Contudo, revelam-se pertinentes na medida em 
que permitem inserir olhares angulados nas relações entre o feminino e o masculino na 
análise das representações midiáticas e mesmo das dinâmicas internas do campo 
jornalístico (ROCHA; WOITOWICZ, 2014, p.133). 

 

 Os Estudos de Gênero devem ser compreendidos a partir das relações entre os sexos, ou 

seja, o foco não é apenas a mulher ou mesmo os homens. As teóricas dessa área abandonam, em 

suas pesquisas, a ideia de diferenças biológicas, por muito tempo aceitas para distinguir o masculino 

e o feminino e as formas de subordinação das mulheres (SCOTT, 1989). Para Scott (1989, p.7), o 

termo gênero é “uma maneira de indicar as „construções sociais‟ – a criação inteiramente social das 

idéias sobre os papéis próprios aos homens e às mulheres”. A teórica projeta que o uso do termo 

seja compreendido por rejeitar “[...] a validade interpretativa da ideia das esferas separadas e 

defende que estudar as mulheres de forma separada perpetua o mito de que uma esfera, a 

experiência de um sexo, tem muito pouco ou nada a ver com o outro sexo” (SCOTT, 1989, p. 7).  
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 Maria Inês Santos (2004), na obra Gênero e Comunicação: o masculino e o feminino em 

programas populares de rádio, analisou as representações sociais de gênero nos discursos de dois 

programas radiofônicos de Fortaleza. Entre as constatações da autora está a importância da relação 

dos sujeitos envolvidos nos processos de produção dos programas radiofônicos, seja para reforçar 

estereótipos, preconceitos, noções de espaços ocupados por homens e mulheres, além do poder 

simbólico exercido pelos locutores. “Quando o locutor fala aos ouvintes, ele exerce um poder que 

lhe é conferido socialmente, apresentado, através de sua fala, pontos de vista de classe, sexo, idade, 

etnia etc., utilizando-se de discursos produzidos por contextos estruturados desigualmente e 

permeados por relações de poder” (SANTOS, 2004, p. 169). Quem fala e a partir de que local fala 

tem relação direta nas mensagens transmitidas. Em locais onde as emissoras de rádios apresentam-

se como único meio de comunicação local, a figura dos locutores é ainda mais permeada de 

simbolismos. Representam a voz de uma determinada cidade, estabelecendo, quase sempre, uma 

representação de respeito e confiança.   

 Ao desenvolver uma matéria para a Universidade de São Paulo (USP), André Sobreiro 

(2005) apresenta o texto Participação feminina no radiojornalismo ainda é pequena6. O autor teve 

como base a pesquisa sobre a participação da mulher nas emissoras radiofônicas jornalísticas 

localizadas na cidade de São Paulo, da professora Lenize Villaça Cardoso, da Universidade 

Mackenzie. O estudo da pesquisadora oferece dados das rádios Jovem Pan, Bandeirantes, Eldorado 

e CNB, ao indicar uma maior participação masculina nessas rádios, a exemplo da Jovem Pan, com 

90 profissionais responsáveis pela parte jornalística, treze são mulheres e entre elas, apenas seis 

jornalistas. No quadro de funcionários das demais rádios a disparidade entre homens e mulheres é a 

mesma, só mudam indicadores numéricos.  

 A apreensão dos sentidos gerados pela linguagem no radiojornalismo, especialmente a voz 

de homens e mulheres no rádio, é retratada na perspectiva da sociologia na dissertação Jogos de 

poder: as estratégias de comunicação de mulheres e homens no rádio, de Michelle Thomé, 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Paraná, 

em 2008. A pesquisadora analisou cinco edições do programa CBN Debate, da Rádio CBN 

Curitiba. Nas produções, verificou a interação de especialistas mulheres e homens que estiveram 

nas edições analisadas. Na análise de Thomé (2005, p. 81), “O apresentador insere no contexto, pela 

fala, suas percepções de mundo [...] É com a voz que o profissional vai possibilitar ao ouvinte 

captar emoções além do que está escrito no texto”. A autora pondera que a forma como os 
                                                 
6 Ler a matéria na íntegra disponível em: http://www.usp.br/aun/exibir.php?id=1234. Acessado em 14 de julho de 2016.  
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conteúdos jornalísticos são transmitidos pelos profissionais reflete diretamente na identificação do 

ouvinte com o programa. A partir da verificação dos debates, Thomé (2005) examinou que durante 

as falas de homens e mulheres existe um jogo de poder, cada um utiliza as suas estratégias de 

comunicação para ter voz e vez. A pesquisadora verificou mais elogios, risadas e polidez nas 

colocações das mulheres e argumentos com tom de autoridade pelos homens.  

 Na busca por estudos que retratam a participam das mulheres em programas 

radiojornalísticos destacam-se aqueles que abordam a figura feminina em produções esportivas, 

entre os títulos estão as seguintes monografias: A participação feminina no radiojornalismo 

esportivo de Passo Fundo, apresentada no Curso de Jornalismo da Universidade de Passo Fundo,  

elabora por Daniela de Freitas dos Santos; Mulher no radiojornalismo esportivo de Palmas: um 

estudo sobre a atuação feminina na área, defendida no Curso de Comunicação Social – Habilitação 

Jornalismo, da Universidade da Federal do Tocantins, de Camila Rodrigues Barbosa; Mulheres no 

jornalismo esportivo ,pesquisa de Monique de Andrade Dantas, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro; e, Em busca de espaço: mulheres no jornalismo esportivo em rádio e TV, desenvolvido na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por Laura Becker da Luz, entre outras pesquisas com 

essa temática.  

 Os estudos mencionados retratam a atuação de mulheres no jornalismo esportivo, um 

espaço por muito tempo ocupado apenas por homens, compreendidos como os profissionais que 

eram dotados de conhecimentos sobre os esportes. Entre as metodologias desenvolvidas nas 

pesquisas se sobressaem a realização de entrevistas aos funcionários dos veículos pesquisados, seja 

as mulheres ou a outros profissionais das emissoras, em busca de opiniões e constatações sobre o 

assunto em questão. “Com o tempo, as mulheres mostraram conhecimento e competência sobre o 

assunto, conquistando o reconhecimento e o respeito pelo trabalho delas no jornalismo esportivo” 

(DANTAS, 2016, p. 07). As considerações da autora convergem para as percepções das demais 

pesquisadoras.  

Compreende-se que além do radiojornalismo esportivo, outros espaços das mulheres no 

jornalismo veiculado no rádio também merecem ser verificados, é o caso deste artigo que traz um 

panorama dos programas radiojornalismo comandados por locutores e locutoras no Sulmaranhense.  
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3. CARACTERISTICAS DOS PROGRAMAS JORNALÍSTICOS COMANDADOS POR 
MULHERES NO SUL DO MARANHÃO 
 

  Anterior à descrição dos programas radiojornalísticos Sulmaranheses comandados por 

mulheres, compreende-se a necessidade de ponderações quanto aos números de locutores e 

locutoras presentes nas emissoras estudadas. Assim, as informações apresentadas na Tabela 1, a 

seguir, são significativas ao demonstrar o domínio da presença masculino nas emissoras 

localizadas na região estudada. Os elementos que compõem a tabela são baseados nos dados 

repassados pelos representantes das rádios registradas durante o mapeamento, mas vale ressaltar 

que esses números podem ter sofrido alterações, principalmente ao destacar que 79% desses 

veículos consideram-se comunitários, ou seja, o trabalho dos locutores não gera vínculo 

empregatício, logo, alguns buscam outras ocupações e nem sempre é possível conciliar com o 

trabalho da rádio.  
 

CIDADES EMISSORAS LOCUTORAS LOCUTORES 

Buriticupu 

Rádio Cultura FM  1 9 
Rádio Buriti FM  -  4 
Rádio Liberdade  -  2 
Rádio Tropical FM  -  2 

Bom Jesus das Selvas Rádio Liberdade FM  -  15 
Rádio Cidade FM 3 6 

Açailândia 

Rádio Marconi FM 4 7 
Rádio Cultura AM  -  2 
Arca FM  3 14 
Rádio Clube FM 3 7 
Rádio Esperança 2 5 

Amarante  Rádio Antena 10 1 7 

Buritirana Rádio Esperança 1 2 
Rádio Mania  -  4 

Cidelândia Rádio Babaçu   -  3 
Ribeirãozinho Rádio Diamantina 1 4 

Imperatriz 

Rádio Mirante FM  -  4 
Rádio Difusora Sul  -  4 
Rádio Mirante AM  -   -  
Rádio Terra  -  5 
Rádio Nativa 1 6 
Rádio Missão FM 1 6 
Rádio Cidade 1 2 
Rádio 102 2 5 
Rádio Maranhão do Sul 5 12 
Rádio Caema 3  1 

Itinga do Maranhão 

Rádio Conquista 1 6 
Rádio Estação  -  4 
Rádio Fronteira  -  7 
Rádio Líder  -  1 

Lajeado Novo Rádio Cidade   -  3 
Montes Altos Rádio Montes Altos FM  -  5 
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Ribamar Fiquene Radio Sumaúma FM 4 3 
São Francisco do Brejão Rádio Brejão FM  2 3 
Senador La Rocque Rádio Difusão FM  -  2 
São Raimundo das Mangabeiras Rádio Rio Neves   -  13 
São Domingos do Azeitão Rádio Azeitão FM Boa Notícia  -  1 
Fortaleza dos Nogueiras Rádio Cidade 5 4 
Pastos Bons Rádio Cidade FM  -  5 

Balsas Rádio Boa Notícia 4 13 
Rádio Jovem  -  2 

Riachão Rádio Primavera 3 8 
Feira Nova do Maranhão Rádio Boas Novas 2 1 

Carolina Rádio Renascer  -  6 
Rádio Cidade  -  5 

Estreito Rádio Estreito FM  -  6 
Rádio Liberdade 1 5 

Porto Franco Rádio São Francisco FM 2 8 
São João do Paraíso Rádio Regional   -  4 
São Pedro dos Crentes Rádio Rio Farinha  -  1 
Arame Rádio Zutil FM  -  4 

Barra do Corda 

Rádio Rio Corda 1 10 
Rádio Difusora 2 10 
Rádio Jitirana  -  1 
Rádio Alternativa 3 3 

Fernando Falcão Ecos Vida  -  4 
Formosa da Serra Negra Formosa FM 2 4 

Grajaú Rádio Cidade  -  3 
Rádio Aliança 5 9 

Itaipava do Grajaú Rádio Cidade  -  3 
Sítio Novo Rádio Comunidade  -  5 
Total 61 emissoras radiofônicas 65 312 

TABELA 01 – PRESENÇA MASCULINA E FEMININA EM EMISSORAS DO SULMARANHENSE. 
FONTE: AS AUTORAS (2016) 

 

  Registrou-se 377 profissionais atuando na locução dos veículos radiofônicos mapeados, 

desse total, 312 são locutores, indicando 83% de homens, que também ocupam espaços de 

apresentadores de informativos, correspondentes e diretores administrativos, ao passo que são 

apenas 65 mulheres, representando 17%. Entre as locutoras, durante o processo de mapeamento, 

apenas uma assumia o cargo como diretora administrativa. Destaca-se que 12 são apresentadoras de 

informativos. A maioria dos programas apresentados por elas são musicais, de variedades ou 

religiosos.  

  A tabela dispõe de elementos para averiguar quantitativos de locutoras e locutores nas 

rádios mapeadas, mas também avaliar os veículos radiofônicos sem a presença feminina na locução; 

rádios com atuação de apenas um profissional, e nestas, são homens que comandam o veículo 

radiofônico; além disso, existe uma diferença expressiva quando se compara a presença de mulheres 

e homens que atuam na locução.  
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  Apenas duas emissoras, entre as 61 mapeadas, apresentam mais mulheres do que homens 

em seu quadro de profissionais. A rádio-poste Caema, que abrange três ruas do Bairro da Caema, 

em Imperatriz, e a rádio comunitária Cidade, de Fortaleza dos Nogueiras. Porém, nesta última rádio, 

o programa Conversando com a Comunidade é o de maior audiência e apresentado por um homem. 

De segunda à sexta-feira, de 10h10 às 11h10, são transmitidas notícias e músicas denominadas de 

“antigas”. “O Paulo é querido pelo povo, o povo confia no que ele fala”7, afirma Josefa Silva de 

Sousa, uma das cinco locutoras da Rádio Cidade. A fala da locutora indica a credibilidade das 

informações passadas pelo locutor.  

As mulheres apresentam os seguintes programas informativos: Alô Clube (10:00 às 12:00), 

de segunda à sexta, com duas locutoras, na rádio Clube FM, de Açailândia, e que mescla 

informação e música; Jornal Central Cordino de Notícia (12:00 às 12:30), transmitido de segunda à 

sexta, apresentado por uma mulher e um homem, um radiojornal da rádio Rio Corda, da cidade de 

Barra do Corda; aos sábados, de 08:00 às 10:00, uma locutora apresenta pela rádio Arca FM, de 

Açailândia, o informativo Direitos Humanos: um desafio para a vida; e Estação Caema ,veiculado 

de 17:00 às 18:00, quarta e sexta, e das 09:00 às 11:00 aos sábados, tem a colaboração de três 

locutoras que se revezam entre os dias do programa em parceria com um locutor, a produção é da 

rádio-poste Caema, do município de Imperatriz.  

Pela rádio Cidade, de Pastos Bons, verifica-se o Saúde na Cidade, de 9:00 às 9:40, às 

terças e quintas, apresentado por uma locutora e um locutor; os programas do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, transmitido de 16:00 às 17:00, todas as quartas-feiras, e do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais (15:00 às 16:00), aos sábados, ambos da rádio Cidade, de Fortaleza 

dos Nogueiras, são apresentados cada um por uma locutora; por fim, Boletim de Notícia (11:45 às 

12:00) e Jornal da Amazônia (17:30 às 18:00) os dois são veiculados de segunda à sexta, também 

apresentados cada um por uma locutora, pela rádio Boa Notícia, de Balsas.  

  Os informativos transmitidos pelas locutoras apresentam características diferentes da 

maioria das produções radiojornalísticas comandadas por homens. Com exceção do programa Alô 

Clube, em que se nota uma atuação significativa das locutoras em termos de horário e dias da 

semana, pois é veiculado pela manhã, considerado o horário nobre do rádio e por ser veiculado de 

segunda à sexta, os outros informativos merecem uma reflexão quanto aos espaços dentro das 

programações das emissoras radiofônicas. O Jornal Central Cordino de Notícia, Boletim de 

Notícia, Jornal da Amazônia também são transmitidos de segunda à sexta, mas vale destacar que no 
                                                 
7 Entrevista concedida por Josefa Sousa: diretora administrativa da Rádio Cidade de Fortaleza dos Nogueiras, em 19 de março de 
2015. 
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primeiro a locutora divide espaço com um locutor que também é o diretor da rádio, e os outros dois 

programas tem uma duração pequena, o primeiro com 15 minutos e o segundo com 30 minutos.  

Os demais programas apresentados por elas são transmitidos uma vez, no máximo três 

vezes durante a semana e estão relacionados a temas específicos, ou seja, comumente tem um 

público também específico. Quase todas são produções com o objetivo de orientar os ouvintes sobre 

questões de saúde, direitos humanos, orientações aos trabalhadores rurais, entre outras informações.  

Por outro lado, a maioria dos programas com informação são representados como o carro-

chefe, ou seja, a produção que tem mais audiência relativa a cada rádio, e são de responsabilidade 

de homens. Locutores que são considerados críticos e polêmicos, que geralmente veiculam as 

informações seguidas de comentários opinativos. As críticas, problematização da realidade social e 

cobranças as autoridades governamentais apresentam-se como principais perspectivas dos 

informativos. Assim, o trabalho de alguns locutores gera uma imagem positiva e propicia 

autoridade e legitimidade aos seus discursos. Poucas informações são produzidas para e por esses 

jornais, a constituição dos mesmos se dá pela busca de notícias em sites de jornais, blogs, agências 

de notícias ou grupos do WhatsApp.  

 Em função de a maioria das cidades ser geograficamente pequena, os locutores são 

conhecidos por praticamente toda a população, e alguns adjetivos são atribuídos àqueles que 

comandam os programas com informação: “ele fala bem”, “é muito polêmico”, “é generoso”, entre 

outros. Nestas falas, expressam-se confiança e satisfação quanto ao trabalho dos locutores e em 

nenhum momento registraram-se elogios quanto à atuação do trabalho jornalístico das locutoras.  

 Cabe ressaltar que não foi realizada pesquisa de recepção, mas durante a pesquisa foram 

feitos contatos com muitas famílias, além de mototaxistas, taxistas, motoristas de van e o discurso 

dos próprios funcionários das rádios quanto ao trabalho dos colegas. Opiniões que corroboram com 

os números quanto ao trabalho dos homens e mulheres nos veículos radiofônicos Sulmaranhenses. 

 
 
3.1 LUTAS POR MAIS REPRESENTATIVIDADE FEMININA NAS RÁDIOS MARANHENSES 
 

  Junto ao trabalho das rádios comunitárias no Maranhão está a atuação da Associação 

Brasileira de Radiodifusão Comunitária - Secção Maranhão (ABRAÇO), e nela o Coletivo de 

Mulheres da ABRAÇO, formado por sete mulheres de diferentes cidades que representam as 

distintas regiões do estado. A parte Sul, ao dividir o estado apenas em norte e sul, é organizada por 

Brígida Rocha dos Santos, ligada à rádio Arca FM, da cidade de Açailândia, e Josefa Silva de 
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Sousa, da rádio Cidade, de Fortaleza dos Nogueiras. 

 Diante da escassez de mulheres nas rádios comunitárias do Maranhão, o coletivo tem por 

objetivo lutar por mais atuação das mulheres nesses veículos, seja na locução ou nos cargos de 

diretoria. Entre as ações para atingir esse objetivo principal estão os encontros regionais que 

promovem oficinas de locução e incentivos para as mulheres também atuarem no rádio. Josefa Silva 

compreende a necessidade de motivá-las quanto a participação em emissoras radiofônicas, isso 

porque na percepção dela, “[... as mulheres mesmo acham que o rádio não é pra elas, que tem que 

ser só aquele locutor, com a vozona, eu acho diferente, tem que tem a mulher também com a aquela 

voz humilde, carinhosa”.  

 No início do ano de 2015, ocorreu um desses encontros no município de Balsas. O convite 

para participação foi divulgado nas emissoras comunitárias, mas segundo Josefa Silva, poucas 

mulheres estivem presentes. Quando indagada sobre o que poderia impulsionar a participação 

feminina nas rádios maranhenses, Silva pondera: “Eu acho que é não deixar os homens dominarem, 

saber o nosso lugar, nós podemos, nós queremos, nós temos que ir e fazer”. Em 2016, ainda não 

ocorreram encontros devido ao processo de estruturação da ABRAÇO, mas segundo a representante 

de Fortaleza dos Nogueiras, em 2017, as ações para estimular a participação feminina nas rádios 

maranhenses serão mais intensas.  

  

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  Os primórdios da história do rádio brasileiro estão atrelados à iniciativa de homens, e 

quando se trata de radiojornalismo, a figura masculina é ainda mais marcante. São vozes que 

mediam e conduzem os programas, que de alguma maneira, irão exercer poder, irão participar da 

vida dos ouvintes. Este breve estudo demonstra que o meio radiofônico continua dominado pela 

presença masculina, sobretudo, no universo pesquisado a partir de dados numéricos e a breve 

averiguação de programas.  

   Na maioria das cidades verificadas, foram mapeadas emissoras de rádio comunitárias, 

algumas se estabelecem como o único veículo de comunicação com informações locais. Logo, 

tornam-se importantíssimas no desenvolvimento dessas localidades, principalmente por serem 

constituídas como emissoras comunitárias. São veículos que apresentam limitações em termos de 

produção jornalística, mas as atuações dos locutores tornam alguns informativos representativos 

diante das dificuldades da população.    
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  O relacionamento com os ouvintes produzem também relações simbólicas. O poder de 

escolher as notícias que serão apresentadas e a maneira como estas serão transmitas irão repercutir 

na agenda e no cotidiano dos ouvintes. Os espaços ocupados pelas locutoras, em termos de 

programas, remetem a uma ideia de que podem ser menos expressivos, em comparação aos 

informativos apresentados pelos locutores. Essa realidade certamente perpassa valores 

socioculturais e também históricos, que parecem longe de serem superados, especialmente em 

localidades interioranas. O Coletivo de Mulheres da ABRAÇO tenta minimizar essas diferenças 

entre homens e mulheres no rádio maranhense, ao estimular a participação feminina nos veículos 

radiofônicos. Essa luta precisa ser intensificada, não apenas na busca de números mais expressivos 

de mulheres nas emissoras, mas conscientizá-las que se trata de um meio que também pertence a 

elas.  
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O SER MULHER E O SER HOMEM NO BLOG TESTOSTERONA1 

 
 

Talita Cenci de Moraes2 
 
RESUMO 
  
Cada cultura e época apropriam-se dos significados de sexo e gênero de forma diferente. Nesse 
sentido, as disparidades entre os gêneros não são naturais aos seus corpos sexuados, mas obedecem 
a padrões que foram construídos ao longo do desenvolvimento da história, da cultura e da 
sociedade, ou seja, as características do gênero representam não somente o que se relaciona à 
sexualidade, mas tudo aquilo que concerne à socialização. Não é apenas função social da mulher ser 
feminina e servil, mas também do homem portar-se como um ser dominador e viril. Este artigo 
buscou analisar a vivência da masculinidade e a representação do feminino na cultura cibernética do 
Brasil, utilizando o blog Testosterona como referência, à luz da semiótica e da análise do discurso. 
No blog, o homem é tido como um ser heterossexual dominador e objeto de disputa entre as 
mulheres, as quais devem preocupar-se em satisfazer sexualmente seu parceiro. 
 
Palavras-chave: Blog; Cibercultura; Gênero; Internet. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

 Algumas das principais vertentes do movimento feminista acreditam que a identidade da 
mulher e do homem provém de sua base social e cultural, adquirida através da socialização e, 
portanto, tais vertentes recusam-se a utilizar palavras que possam ter conotação de determinação 
biológica de gênero, buscando o destacar que as determinações nada mais são do que padrões 
construídos socialmente do que é mulher e feminino, homem e masculino. Tais vertentes procuram, 
ainda, desconstruir a maneira banalizada de tratar a sexualidade do sujeito, categorizando sexo e 
gênero como conceitos diferentes – o primeiro tratando do aspecto fisiológico do sujeito e o 
segundo, considerado sociocultural. 

Pretende-se, portanto, neste artigo, entender as várias maneiras de representação e 
desempenho dos papéis de gênero expostas no blog “Testosterona: o blog do macho moderno”, 
compreendendo a elaboração da masculinidade e a representação do feminino por meio das 
postagens desse blog, bem como buscando entender a socialização através da cibercultura nesta 
plataforma virtual. 

No ar desde junho de 2008, o blog Testosterona mantém uma média diária de mais de 140 mil 
acessos3 e o nível de engajamento por seus visitantes nas postagens é muito alto4. Além do 
conteúdo em formato jornalístico, com temas que abordam principalmente a sexualidade, a vasta 
maioria tem relação com a vida cotidiana e sexual masculina. A vida sexual feminina é abordada 

                                                 
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM. 
2 Acadêmica do 8º semestre do curso de Comuncação Social, habilitação Jornalismo, da Universidade Federal de Santa 
Maria, campus de Frederico Westphalen, talitinhacenci@hotmail.com 
3 Disponível em: http://www.testosterona.blog.br/sobre 
Dados do Portal Comunique-se com informações de Francini Vergari, redatora-chefe do blog Testosterona. Disponível 
em: http://portal.comunique-se.com.br/destaque-home/80587-francini-vergari-a-mente-feminina-por-tras-do-site-
testosterona. Acesso em 14 jun. 2016. 
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apenas no que concerne à realização do desejo do homem. Esse binarismo é explicado por Giffin 
(1994):  

 
Aplicado à construção dos gêneros, o dualismo afirma, em primeiro plano, que o homem é 
ativo e a mulher, passiva. Aplicado à construção da sexualidade, ele funde a identidade de 
gênero e a identidade sexual (ser homem é praticar sexo com mulheres, e vice-versa), 
resultando na hegemonia heterossexual, baseada em dois tipos de seres: homens 
sexualmente ativos e mulheres sexualmente passivas. Aqui, um confronto entre opostos é a 
base da sexualidade: o homem vai fazer e à mulher será feita. (GIFFIN, 1994, p. 151) 

 
O blog Testosterona se encontra atualmente no portal do R7 e é descrito pelo administrador 

como “um blog de caráter humorístico. É uma criação da mente perturbada de Eduardo Mendes, um 
rapaz que acredita que toda mulher é uma rainha e a cozinha o seu castelo”5. Além de seu caráter 
humorístico, o blog transmite significados e construções sociais relacionados às relações de gênero 
presentes na vida cotidiana, e proporciona uma socialização através da manutenção/formação da 
masculinidade. Esse blog se divide em postagens temáticas (Notícias, Vídeos, Imagens, Tirinhas de 
Macho, Listas, entre outras), todas acerca da vida sexual do homem heterossexual.  

Apesar de ser uma comunidade virtual, é preciso entender o blog como algo além de um 
espaço de interação online. Como a sociedade moderna é amplamente inserida no contexto virtual, a 
significação que lá acontece é trazida para o plano real. Dessa forma, os significados associados à 
imagem da mulher estão inseridos em padrões representativos expressos em uma ampla diversidade 
de imagens que passam pela moda, fotografia, pornografia, literatura e pintura. Segundo Myers 
(1987), em suas várias apresentações, esse contexto imagético apresenta o corpo feminino como 
“um objeto estético para ser vigiado e possuído, com a sua capacidade de excitação sexual” 
(MYERS, 1987). 

Os questionamentos que permeiam o problema desta pesquisa voltam-se principalmente 
para o impacto que os discursos de gênero têm na sociedade moderna. Tida como uma sociedade 
conectada, visto que a internet é uma ferramenta usada por mais de 85 milhões dos brasileiros 
acima dos 10 anos de idade, segundo aponta pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) em 20136, tem-se como foco central do problema a pergunta: qual é 
a imagem virtualmente composta da mulher na sociedade contemporânea? Como essa imagem 
reflete no que os internautas esperam encontrar na vida off-line em uma mulher? Pode-se exportar 
esses mesmos questionamentos para o gênero masculino (cis7, trans8, entre outros, mesmo que 
quase não estejam presentes nas postagens do blog).  

Ao passo que esses questionamentos são feitos, busca-se, então, refletir qual é o impacto que 
as plataformas virtuais de comunicação têm no modo de agir e pensar do internauta brasileiro. 

As representações dos gêneros, bem como a ampla diversidade deles em oposição ao 
binarismo preestabelecido, têm sido amplamente discutidas no cenário atual de midiatização. 
Acredita-se ser necessária a discussão como forma de amadurecimento de ideias e conceitos e, 

                                                 
5 Descrição localizada no rodapé do blog Testosterona na data de acesso (13 de agosto de 2015) < 
http://www.testosterona.blog.br/> 
6 Dados divulgados pela BBC Brasil, disponíveis no link: 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/04/150429_divulgacao_pnad_ibge_lgb 
7 Do latim, cis significa “do mesmo lado”. Cisgênero é um homem/mulher que nasceu com pênis/vagina e é 
reconhecido socialmente como homem/mulher por sua forma de se expressar dentro dos padrões consentidos de ser 
homem ou mulher. Disponível em: http://biscatesocialclub.com.br/2014/10/cis-e-trans-e-o-grupo-lgbt-diferencas-entre-
sexualidade-e-identidade-de-genero/. Acesso em 1 jun. 2016, adaptado. 
8 Pessoa que não se identifica com as características do gênero designado a ela no nascimento. Disponível em: 
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2015/03/cis-trans-pan-intersexual-entenda-os-termos-de-identidade-e-
orientacao-sexual-4730566.html. Acesso em: 1 jun. 2016. 
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consequentemente, um melhor entendimento dos papéis sociais que nos são impostos e quais são 
aqueles que desejamos desempenhar realmente. É o caso do discurso de gênero apresentado no blog 
– como a mulher, principalmente, é representada e idealizada por outra idealização de macho, e 
como essas duas figuras se apresentam na sociedade off-line. Esse estudo, portanto, tem relevância 
por seu papel de reflexão e crítica, ao passo que forma opinião sobre a imagem virtual da mulher e 
do homem. 

Ainda, justifica-se essa pesquisa pelo fator pessoal. Além do gosto pela problemática de 
gênero aplicada à cibercultura, acredita-se que é interessante avaliar o impacto que as discussões de 
gêneros e seus papéis sociais na sociedade moderna, uma vez que é uma sociedade virtualizada e 
online, o que propicia condição ideal para a realização de tal estudo. 
 Levando esses pontos em consideração, o presente artigo busca elucidar, à luz da 
comparação entre denotação e conotação, a presença de pré-conceitos no blog Testosterona, 
utilizando a análise de discurso de um quadrinho apresentado no site. 
 
  
2. O GÊNERO E SUA MALEABILIDADE CONCEITUAL 

 
De acordo com a Teoria Queer, expressão cunhada no começo dos anos 1990 por Teresa de 

Laurentis e que tem como uma das precursoras de pesquisa Judith Butler, identidade de gênero é o 
produto de processos de identificação que o sujeito sofre durante a socialização. Butler (2002) 
adiciona à teoria queer a teoria da perfomatividade. “O gênero é performativo porque é resultante de 
um regime que regula as diferenças de gênero. Neste regime os gêneros se dividem e se 
hierarquizam de forma coercitiva.” (BUTLER, 2002) Simplificando, a teoria da perfomatividade 
considera que a ritualização das normas e sua constante repetição forma a identidade do sujeito. 
Dessa forma, entende-se que as funções de cada gênero são construções sociais que acontecem 
desde a infância do sujeito, mas que podem ser reorientadas através das várias formas de 
socialização pelas quais os sujeitos se submetem ou são submetidos durante a vida.  

 Butler (1990) explica que uma relação causal é estabelecida entre sexo, gênero e desejo por 
meio da reprodução persistente da conexão entre heterossexualidade e gênero, o que chamamos de 
heteronormatividade (ou seja, a heterossexualidade como norma, como algo que é natural e regra a 
vida do sujeito, excluindo os outros tipos de sexualidade). Louro (1999) reforça que a 
heteronormatividade é algo comum da sociedade atual. Segundo a autora,  

 
Aqui, uma forma de sexualidade é generalizada e naturalizada e funciona como referência 
para todo o campo e para todos os sujeitos. A heterossexualidade é concebida como 
"natural" e também como universal e normal. Aparentemente supõe-se que todos os sujeitos 
tenham uma inclinação inata para eleger como objeto de seu desejo, como parceiro de seus 
afetos e de seus jogos sexuais alguém do sexo oposto. (LOURO, 1999, p. 13) 

 
Tal simbolismo é constantemente reafirmado por meio da socialização, uma vez que é 

constante ver as novelas mostrarem casais lésbicos, mas pregarem a heteronormatividade; clipes 
musicais onde é engrandecido o poder feminino (girl power, na expressão em inglês), mas que 
erotizam a imagem feminina desde a dança até as roupas; e periódicos que têm as mulheres como 
público-alvo, mas que deterioram a imagem daquelas com sobrepeso ao publicarem diversos tipos 
de dietas.  
 Conforme Barreto (2011), a socialização de gênero ocorre de maneira coercitiva e 
simbólica, por meio de sanções positivas e negativas através da família, da escola e, principalmente, 
da mídia. Tais sanções fazem com que o sujeito assimile o papel que lhe é esperado socialmente, de 
acordo com sua anatomia sexual; o que é certo ou errado para o homem, o que é certo ou errado 
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para a mulher, padronizando os comportamentos considerados adequados para cada um.  
 A socialização, entretanto, não é de todo imposta socialmente, mas sim acontece de forma 
recíproca: a sociedade oferece possibilidades de escolhas e o sujeito adota-as na construção 
simbólica de si mesmo e de si como parte da coletividade. A socialização de gênero nunca tem fim, 
visto que o ser humano tem a capacidade de moldar-se constantemente, o que só acaba na morte.  

 
 
3. BLOG E CIBERCULTURA 
 

A cibercultura surgiu simultaneamente com os meios de comunicação de massa, mas somente 
atualmente, com as novas tecnologias e a personalização da eletrônica, como o computador pessoal, 
os smartphones, é que ela se define claramente. “É esta sinergia entre condição pós-moderna e as 
novas tecnologias que vai marcar a cultura contemporânea.” (LEMOS, 2010, p. 260) Essas novas 
tecnologias e a possibilidade de comunicação via computadores geram um ambiente propício para a 
criação de diversas comunidades virtuais. De acordo com Lemos (2010),  

 
“A cibercultura, em todas as suas manifestações, caracteriza-se pela manipulação de 
informações binárias. Ela é a simulação do mundo pelos pós-medias (redes de computador, 
telefones móveis, televisão interativa, satélites, etc.). O espetáculo difundiu-se pelo fluxo 
unidirecional de mensagens, pela difusão centralizada ao receptor disperso, homogeneizado 
e tido como passivo (embora estudos de recepção mostrem o contrário). Já a cibercultura é 
produto da digitalização dos media, do advento de um fluxo de mensagens planetário, 
multimodal e bidirecional, em que o receptor torna-se, também, um emissor potencial.” 
(LEMOS, 2010, p. 259) 
 

Castells (1999) afirma que estamos inseridos na “virtualidade real”, que seria “um sistema em 
que a própria realidade (...) é inteiramente captada, totalmente imersa em uma composição de 
imagens virtuais no mundo do faz-de-conta, no qual as aparências não apenas se encontram na tela 
comunicadora da experiência, mas se transformam na experiência.” (CASTELLS, 1999, p. 459) 
Ainda de acordo com o autor, existem interagentes (que pode ser traduzido como sujeitos que 
transmitem uma mensagem, via internet) e receptores de interação (os leitores de um site ou blog, 
por exemplo), que “delineiam o sistema de dominação e os processos de liberação na sociedade 
informacional.” (CASTELLS, 1999, p. 461) 

  Nesse contexto, inserem-se os blogs que, inicialmente, eram uma weblogs: páginas criadas 
para divulgar links de sites. Sua popularização, no entanto, foi quando essas páginas começaram a 
ser utilizadas com um molde de diário virtual, com o lançamento do site Pitas9 e, em seguida, do 
Blogger10, à época da empresa Pyra, hoje pertencente ao Google. (ALMADA, 2011, p. 41) De 
escrita informal e rápida, o blog oferece postagens frequentes que pretendem apreender a atenção 
do leitor. (SCHITTINE, 2004, p. 155) No novo modo de fazer dos blogs, seus autores confundem-
se com os jornalistas que, por sua vez, adotam um texto mais leve e limpo, assimilando-se com os 
bloggers primeiros. Segundo Schittine (2004), 

 
“Embora os dois grupos acreditem estar fazendo o que se propõem, a verdade é que os 
blogs acabam sendo um meio caminho entre a ficção e a informação, entre o jornalismo e o 
escrito íntimo, isso quando não misturam bastante uma coisa com a outra.” (SCHITTINE, 
2004, p. 156) 
 

 Ainda segundo a autora, o advento dos blogs viabilizou a criação de uma “segunda vida” 
                                                 
9 Site de hospedagem de blogs. Disponível em: http://www.pitas.com/  
10 Site de hospedagem de blogs. Disponível em: http://www.blogger.com/  
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para seus autores, que permite que eles posicionem-se de maneira mais fácil, com menos 
autocensura. Dessa forma, “o blog é uma adaptação virtual de um refúgio que o indivíduo já havia 
criado anteriormente para aumentar seu espaço privado (...).” (SCHITTINE, 2004, p. 60) 
 De acordo com Almada (2011), os blogs que estão no ar hoje em dia são de caráter híbrido, 
ou seja, “são ferramentas formadas pelo misto de diários, crônicas, textos críticos, 
correspondências, exibições, sempre dotadas de informações e recomendações” (ALMADA, 2011, 
p. 42) e é nesse contexto que se insere o blog Testosterona, estudado neste artigo. 
 
 
4. IMAGÉTICA DE GÊNERO NA CULTURA VIRTUAL 
 

 As distinções entre os homens e as mulheres, no que concerne à natureza de ambos, são 
cultural e historicamente compostas, advindas de disposições sociais que estabelecem um 
comportamento ideal para cada sexo, de acordo com Mead (1935). Por mais que haja diferenças 
biológicas (anatômicas e hormonais) entre os sexos, segundo Holmes (2009), o gênero nada mais é 
do que uma adaptação social do sujeito a uma função culturalmente determinada. Essas 
diferenciações, no entanto, nem sempre são positivas. Como enfatiza Amorim (2011),  

 
A beleza, elegância, sensualidade são características atribuídas culturalmente à mulher, ao 
homem basta a inteligência. Até mesmo na língua portuguesa tem-se inferiorizada a 
condição feminina, pois a forma de generalização para os dois sexos é masculina. 
(AMORIM, 2011, p. 2) 
 

O gênero está centrado, de acordo com Torrão Filho (2005), em uma solidificação do discurso 
que constitui uma identidade do feminino e do masculino, desenhando a barreira entre o ser homem 
e o ser mulher. Desse modo, as diferenças entre ambos, enquanto baseadas puramente no sexo, nada 
mais são do que construções sociais, que dão base para o discurso de que sexo é um elemento 
distintivo. 

Essa construção é explícita no Testosterona: o homem é elevado ao extremo da virilidade 
ocidental, estereotipado como conquistador, apreciador de cerveja, jogos de carta, esportes e 
mulheres bonitas (nas fotos do blog, quase sempre seminuas). A mulher é concebida pelo autor do 
blog como a “rainha da cozinha”, sempre submissa e disposta a satisfazer os desejos masculinos, 
desprovida de opinião própria e ridicularizada ao mero sinal de independência. A imagem da 
mulher tem importância particular pelo fato de que a perfeição visual é uma característica bastante 
associada ao feminino. A aparência da mulher, segundo Tseëlon (1995), é constantemente vigiada e 
não somente define o status quo da mulher, como também exerce influência sobre o que a própria 
mulher pensa de si. O olhar masculino sobre a imagem da mulher contribui crucialmente para a 
autoconsciência e autoapresentação do eu visual feminino. 

Nesse sentido, no Testosterona, a definição dos conceitos de “mulher” e “homem” não limita-
se a um item específico do que é ser um dos dois, mas numa complexa teia de significados (SCOTT 
apud TORRÃO FILHO, 2005), que afeta todos os níveis de comportamento, seja no modo de 
vestir-se, de sentir, de falar ou de viver.  Scott ainda acredita que o gênero é algo que concede 
significação às distinções biológicas, tornando homens e mulheres, machos e fêmeas seres sociais. 
Louro (1999) pontua que 

 
Os corpos são significados pela cultura e, continuamente, por ela alterados. Talvez 
devêssemos nos perguntar, antes de tudo, como determinada característica passou a ser 
reconhecida (passou a ser significada) como uma "marca" definidora da identidade; 
perguntar, também, quais os significados que, nesse momento e nessa cultura, estão sendo 
atribuídos a tal marca ou a tal aparência. Pode ocorrer, além disso, que os desejos e as 
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necessidades que alguém experimenta estejam em discordância com a aparência de seu 
corpo. (LOURO, 1999, p. 11) 
 

 Ainda segundo a pesquisadora, o que é desconhecido amedronta o sujeito – no caso, 
identificar-se com outra identidade de gênero além da biológica – e, por isso, o sujeito tenta fixar-se 
a uma identidade, ritualizando a reafirmação do que é e historicamente sempre foi. O sujeito sente a 
necessidade de fundamentar suas ações e, dessa forma, construir sua “história de vida”. Para Weeks 
(1995), é nesse ponto que o corpo torna-se essencial, uma vez que 

 
O corpo é visto como a corte de julgamento final sobre o que somos ou o que podemos nos 
tornar. Por que outra razão estamos tão preocupados em saber se os desejos sexuais, sejam 
hetero ou homossexuais, são inatos ou adquiridos? Por que outra razão estamos tão 
preocupados em saber se o comportamento generificado corresponde aos atributos físicos? 
Apenas porque tudo o mais é tão incerto que precisamos do julgamento que, aparentemente, 
nossos corpos pronunciam. (WEEKS, 1995, p. 90-91) 
 

 Bourdieu (2010) também reconhece o temor que o homem sente pelo lado feminino das 
coisas e, devido a isso, busca uma constante reafirmação de sua virilidade e seu poder perante à 
sociedade, à mulher e a si mesmo. Desse modo, “a virilidade é uma noção eminentemente 
relacional, construída diante dos outros homens e contra a feminilidade, por uma espécie de medo 
do feminino, e construída, primeiramente, dentro de si mesmo”. (BOURDIEU, 2010) 
 Em meio às práticas mais relevantes no tocante aos gêneros, sobressai a utilização da 
linguagem visual e a sua função da reafirmação ou contestação da relação de poder entre homem 
versus mulher. As representações visuais (fotografias ou desenhos) são compreendidas como 
ferramentas de poder, expressando discursos que enfatizam e suportam a hierarquia e a disparidade 
dos gêneros. No mundo cibernético, Castells (1999) considera a identidade “o processo pelo qual 
um ator social se reconhece e constrói significado principalmente com base em um determinado 
atributo cultural ou conjunto de atributos, a ponto de excluir uma referência mais ampla a outras 
estruturas sociais.” (CASTELLS, 1999, p. 57-58) 

A mulher é tradicionalmente associada à feminilidade e esta tida como característica 
essencial para que a mulher seja considerada bela e atraente. Atributos físicos como magreza, corpo 
curvilíneo e bronzeado também são frequentemente tidos como a “preferência nacional” do 
brasileiro. A imagética feminina na cultura virtual (assim como na mídia no geral) é construída a 
partir do imaginário masculino. E é sob a ótica dos homens que, então, as próprias mulheres passam 
a se ver. Conforme afirma Perrot (2007), 

 
Para elas, a imagem é, antes de mais nada, uma tirania, porque as põe em confronto com 
um ideal físico ou de indumentária ao qual devem se conformar. Mas também é uma 
celebração, fonte possível de prazeres, de jogos sutis. Um mundo a conquistar pelo 
exercício da arte. (PERROT, 2007, p. 25) 

 
 
 
5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
O presente artigo buscou responder à problemática através da pesquisa exploratória, ou 

seja, a pesquisa que tem como objetivo principal “desencobrir um fenômeno investigado com o 
intuito de torná-lo familiar e compreendê-lo de forma mais ampla”. (ROSSETTI, 2015, p. 96) Para 
tanto, a primeira abordagem na pesquisa é a revisão bibliográfica sobre os temas abordados (gênero, 
cibercultura, redes sociais), visto que, segundo Ruiz (1996), toda pesquisa requer conhecimento 
acerca do objeto a ser estudado. (apud ROSSETTI, 2015, p. 96) 
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Após, realizou-se análise de postagens do blog Testosterona dos anos de 2014 e 2015 para 
que se pudesse constatar qual é o discurso do blog acerca das imagens da mulher e do homem. Foi 
selecionada uma postagem por ano, totalizando duas postagens, todas de imagens/figuras. Para tal 
análise, foi aplicada a teoria de análise de discurso, que foca no sentido do texto/imagem e não 
necessariamente em seu conteúdo. Tal sentido não é traduzido, e sim produzido; o corpus da análise 
do discurso constitui-se de ideologia + história + linguagem. A análise do discurso pretende 
questionar os significados instituídos em maneiras de produção verbais e/ou não verbais, tais como 
produções textuais, visuais ou linguagem corporal. Michel Pêcheux foi um dos precursores dos 
estudos do discurso, relacionando o mesmo com a história, o sujeito e a língua, e será usado 
largamente nesse artigo. 

Também foi utilizada a linha semiótica da Denotação e Conotação. As primeiras definições 
do conceito de conotação são de Hjelmslev (1953), que o inseriu no debate linguístico ao fazer 
alusão à possibilidade de todo signo agregar novos significados (conotativo) ao sentido inicial 
(denotativo). 

Quanto ao gênero, o presente artigo baseou-se na Teoria Queer de acordo com a revisão 
bibliográfica de Judith Butler, Joan Scott e Silvana Mota-Ribeiro. A teoria queer não 
necessariamente representa a opinião da autora do artigo. Já para as definições de blog e 
cibercultura, foram utilizados os autores Manuel Castells, definindo o que é a virtualidade; Denise 
Schiettini, falando sobre blogs e diários virtuais; e André Lemos, baseado em Pierre Levy, que 
discorre sobre a cultura no ciberespaço. 
 
 
6. AS REPRESENTAÇÕES FEMININA E MASCULINA NO BLOG TESTOSTERONA 
 

  
FIGURA 02 – TIRINHA “4 FASES DE UM CASAMENTO” 
FONTE: BLOG TESTOSTERONA (2014) 

 
Na tirinha publicada em 14 de agosto de 2014, pode-se reconhecer o conceito de 

masculinidade defendido pelo Testosterona, onde o homem reconhece na mulher apenas um objeto 
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destinado a sua satisfação sexual. Tal entendimento de liberdade sexual masculina está muito 
presente na sociedade moderna ocidental, que compreende o “macho” como tendo apetite sexual 
irrefreável.  

A representação da mulher (pois são traços desenhados que remetem a uma mulher) varia 
conforme o quadrinho evolui: no primeiro momento, ela é a representação mulher “ideal” – esbelta, 
bem arrumada, sensual e servil. A representação do homem (pois são traços desenhados que 
remetem a um homem) a olha com expressão de satisfação e malícia (conotada pelo arquear das 
sobrancelhas, que inferem esse significado por uma convenção social), de desejo e domínio.  

No segundo quadrinho, nota-se que os traços alargaram-se, ganhando contornos maiores: a 
mulher engordou. O homem já não se mostra tão satisfeito quanto antes: suas sobrancelhas 
abaixaram-se, o contorno de sua boca alinhou-se, mas a expressão ainda é de contentamento e 
aceitação.  

Já no terceiro quadrinho, a mulher mostra sinais de barriga mais proeminente, fugindo do 
padrão imagético que é considerado ideal pela sociedade. A mulher mudou de acordo com a 
convenção social de que os casais ganham peso ao passar do tempo. Entretanto, o homem nada 
mudou fisicamente, além da expressão, que agora é de desagrado e tristeza em relação à aparência 
física da mulher. 

Finalmente, no quarto quadrinho, há somente a representação de uma mulher com sobrepeso, 
ocupada com as tarefas domésticas, e nenhuma representação de homem. Com a ausência dessa 
representação na cena retratada pelo quadrinista, pode-se assumir que ele abandonou a mulher 
porque essa não mais atendia ao padrão de beleza que a sua masculinidade mereceria como 
acontecia no primeiro quadrinho. 

Dois pontos são interessantes de serem observados no quadrinho. Primeiramente, o 
quadrinista considera que o tempo não passa para o homem casado. Ele continua com os mesmos 
traços, com a mesma aparência que estava no primeiro quadrinho, que simboliza o começo do 
casamento. Essa ideia de imutabilidade física significa que, para o homem, não importa quanto 
tempo passe, ele sempre terá a boa aparência física (atrativa, desejada, mesmo com o avançar da 
idade) e a habilidade de sair de um casamento infeliz para ele e encontrar uma mulher que lhe 
satisfaça sexualmente, uma mulher como a que está representada no primeiro quadrinho. 

O segundo ponto a ser observado, com relação ao primeiro, é que a mulher não é representada 
com um rosto. Somente seu corpo seminu está expresso nos quadrinhos, realizando uma atividade 
doméstica corriqueira (lavar as louças). Isso vai de encontro com a filosofia defendida pelo autor do 
blog, que considera que “toda mulher é uma rainha e a cozinha é o seu castelo” 11. A ausência de 
traços que formam o rosto da mulher indica que, para o “macho” que é constantemente validado e 
reafirmado na preferência discursiva do blog, qualquer mulher pode fazer esse papel de esposa, 
dona de casa e objeto sexual, ou seja, qualquer mulher, para esse homem, serve.  

A coisificação da mulher torna-a oca, desprovida de identidade própria, completamente 
dependente do que o seu “macho” está pensando dela no momento. A mulher sem rosto não tem 
personalidade própria, não tem pensamentos próprios – e, sem conhecermos seu rosto, é impossível 
dizer o que ela estava pensando de si e do marido durante o período de casamento relatado nos 
quadrinhos.  

No blog Testosterona, fica claro que o corpo é indissociável de sua forma sexuada, o que abre 
caminho para um ponto crucial do estudo dos gêneros: o corpo como fator determinante na relação 
entre os mesmos. Holmes (2009) já diz que  

 

                                                 
11 Descrição que estava localizada no rodapé do blog Testosterona até o primeiro acesso ao blog (agosto/ 2015). < 
http://www.testosterona.blog.br/> 
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(...) agora se pensa que uma distinção muito exata entre sexo, como biológico, e gênero, 
como social, tem limitações, e que os corpos precisam ser parte da análise de gênero. A 
maneira como nós entendemos e organizamos a vida cotidiana em torno de diferenças entre 
mulheres e homens desenha entendimentos específicos sobre corpos sexuados (macho e 
fêmea) e produz corpos dotados de gênero (masculino e feminino). (HOLMES, 2009, p. 18, 
tradução minha) 12 
 

Na relação expressa nos quadrinhos, pode-se ver claramente a influência que o corpo 
feminino é o único objeto determinante no sucesso da relação: enquanto a mulher estava magra e 
curvilínea, ostentando roupas de baixo sensuais e estando atraente como um todo (mesmo sem 
identidade, sem personalidade), o casamento andava bem, o homem estava satisfeito. À medida que 
a mulher alarga-se, ganha peso e suas roupas mudam, apesar de sua atitude continuar idêntica, o 
marido começa a desprezá-la pela mesma estar mais gorda. A vida sexual masculina é o único fator 
relevante na tomada de decisão do homem, no caso, desaparecer no último quadrinho, sinal que ele 
abandonou a esposa e a relação. 

 
 

 
FIGURA 03 – TIRINHA “BRIGA DE MULHERES” 
FONTE: BLOG TESTOSTERONA (2015) 
                                                 
12 Do original: “(...) it is now thought that too sharp a distinction between sex as biological and gender as social has 
limitations, and that bodies need to be part of understanding gender. The way in which we understand and organize 
everyday life around differences between women and men both draws on particular understandings about sexed (male 
and female) bodies and produces gendered (masculine and feminine) bodies.” Disponível em: 
<https://studiidegen.files.wordpress.com/2009/03/c2_sexed-bodies_gender-and-everyday-life.pdf>. 
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 Na tirinha acima, publicada na categoria “Tirinhas de Macho” do blog Testosterona em 6 de 
dezembro de 2015, vemos as representações de dois homens (pois são traços desenhados que 
remetem a dois homens) conversando entre si via celular. O primeiro personagem se chama Jack 
Testosterona – apesar de não estar explicitado no quadrinho, ele é o mascote do blog desde 2009. 
De acordo com a página Sobre, de Testosterona, Jack é “a quem atribuímos todas as piadas de mal 
[sic] gosto. Jack provavelmente seja o cara mais machão da internet, aquele que coça o saco, fala 
palavrão e gosta de ver as mulheres na cozinha.”13 Agindo de acordo com a idealização do homem 
pregada pelo blog, como pode-se observar por essa breve explicação apresentada por Eduardo 
Mendes, Jack trava um diálogo a princípio dúbio com o segundo personagem da tirinha. No 
primeiro quadrinho, Jack expressa sua aparente preocupação por duas mulheres estarem 
aparentemente brigando por ele, uma briga que, a princípio, não necessariamente é explicitada que 
seja física.  
 No segundo quadrinho, no entanto, o outro personagem – ao qual não foi concedido nenhum 
nome – não expressa nenhuma consternação pelo fato de haver duas pessoas brigando por uma 
terceira parte. Há, aqui, uma naturalização da disputa das fêmeas por um macho, como se o centro 
de suas vidas fosse conseguir um parceiro. Essa banalização da disputa é corriqueira no blog 
Testosterona, visto que o blog encara o homem como um ser primordialmente sexual. Nessa disputa 
de duas mulheres pelo personagem, infere-se que ela é sobre relacionamento e quem ganharia 
ficaria com o personagem de uma forma sentimental/sexual. Essa necessidade sexual do homem 
deve, então, ser satisfeita pelas mulheres e estas brigam para satisfazê-la, uma vez que, para o 
homem do Testosterona, ter múltiplas parceiras é sinal de virilidade. 
 No último quadrinho, pode-se ver que Jack está preocupado que “a feia está ganhando”. 
Reforça-se aqui o estereótipo de beleza da mulher. Ignora-se completamente que ambas têm 
capacidades intelectuais e, consequentemente, sentimentos. “Nesse ciberespaço, a mulher é tida 
sexualmente, como meio de satisfação do homem.” (REGO, 2011, p. 8) Ou seja, à mulher só é 
agregado valor enquanto essa agrada visual e sexualmente o macho. As mulheres consideradas 
“feias” (aquelas que não se encaixam no padrão social vigente, ou que, por algum motivo, fogem do 
gosto pessoal do homem) não são reconhecidas como possuidoras de habilidades suficientes para 
satisfazerem um homem, sendo, assim, descartadas ou, como a última parte da tirinha mostra, 
vítimas da indignação e insatisfação dos homens. Essa exclusão da identidade da mulher, repetida 
nessa tirinha, só corrobora a hipótese de que, no blog, o ser mulher alcança somente o que concerne 
à satisfação do homem (a mulher não possui gostos, sentimentos, pensamentos próprios; sua 
existência inteira está subordinada ao que o homem pensa dela). Conforme Ussher (1997 apud 
MOTA-RIBEIRO, 2010, p. 135) aponta, “as mulheres se distinguem pela aparência e que ser bela 
significa ter poder, havendo promoção da inveja e da competitividade entre mulheres (relativa ao 
aspecto físico)”. 

 
 

7. CONCLUSÃO 
 

 Existe, no blog Testosterona, uma classificação do sexo como gênero, propondo que este 
seja biológica e naturalmente adquirido; também, é pregada a heterossexualidade como norma, 
como predisposição natural da sexualidade humana e qualquer desvio desse comportamento 
normatizado é considerado errôneo. Contudo, conforme Butler (1990), a construção da identidade 
de gênero dá-se gradativamente na história e na sociedade de forma simbólica através da 

                                                 
13 Disponível em: http://www.testosterona.blog.br/sobre. Acesso em 10 jun. 2016. 
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assimilação de determinados comportamentos (como os movimentos, a gesticulação e o estilo), 
caracterizando o poder. 

Desse modo, há uma banalização das discrepâncias sociais entre os gêneros e uma erotização 
do comportamento, ou seja, são atribuídas qualidades de heterossexualidade ao “macho” se este se 
comporta de forma agressiva, dominadora em relação à “fêmea”, caricata como dócil, submissa e 
erotizada à forma que mais agrade ao seu senhor. Tal erotização dos papéis é padronizada e 
abordada como o default de todo o conteúdo blog Testosterona, seja este informativo/jornalístico, 
opinativo ou humorístico. 

Conclui-se, portanto, que, entre os valores adotados pelo blog Testosterona, “ser macho” 
significa aderir a um comportamento de dominação e entendimento que seu desejo sexual é central 
na vida da mulher que, por sua vez, entende que “ser fêmea” significa acatar a dominação do macho 
e entender que seu papel social é de ser inferior e serva dele. Até mesmo a escolha do nome do blog 
– Testosterona – denota a não separação do corpo e do sexo, visto que o hormônio de mesmo nome 
é encontrado em maior quantidade nos corpos biologicamente masculinos. 

O que se observa no que concerne à disseminação de conteúdo é que esta esbarra em barreiras 
éticas largamente questionáveis. Por exemplo, o culto ao corpo feminino não inclui todos os corpos, 
apenas os padrões estéticos da sociedade vigente – aos quais, em uma observação empírica da 
realidade, pode-se aprender que nem todas as mulheres obedecem. Este culto, então, não inclui 
mulheres acima do peso, com cicatrizes, com deficiência, ou até mesmo mulheres que não são 
biologicamente mulheres: as transexuais. Na tirinha da segunda análise, observa-se claramente esse 
desvio ético: uma mulher só é valorizada enquanto bela aos olhos do homem. Ou seja: o valor da 
mulher não é intrínseco à sua natureza enquanto mulher e ser humano, e sim concedido pelo ser 
masculino conforme sua aparência física. 

O blog Testosterona, no entanto, defende seu ponto de vista amparado pelo escudo do 
humorístico: tudo seria uma piada, uma mera sátira da realidade. Os questionamentos que ficam, 
porém, são outros: até que ponto essa virtualidade que faz paródia do real afeta o modo como 
homens e mulheres enxergam a si mesmos e uns aos outros dentro e fora do mundo virtual? A 
virtualidade é uma nova forma de realidade tão expressiva, válida e construtora de sentimentos e 
reconhecimentos quanto a realidade do mundo off-line? 
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REVISTA AZMINA NO FACEBOOK: COMO AS PAUTAS FEMINISTAS ATINGEM O 

PÚBLICO E AS DISCUSSÕES QUE ESTIMULAM 1 
 

CONCEIÇÃO, Cíntia Silva da2 
 
RESUMO 
  
É comum para muitas mulheres não se reconhecerem na mídia. Os grandes veículos de 
comunicação e a publicidade tem a tendência de reforçar estereótipos que são frutos de uma 
sociedade machista. O movimento feminista tenta desmentir esses padrões, mas não encontra 
espaço nessa grande mídia e, desde seu início, viu na mídia alternativa o melhor espaço para 
levantar as pautas feministas e discuti-las. Com a internet a mídia alternativa passa para uma nova 
fase, na qual se pode disseminar informação sem custo financeiro e em várias plataformas 
diferentes. Um exemplo de mídia feminista e alternativa é a revista AzMina, que publica textos 
voltados para a mulheres de forma independente e abordando assuntos ligados à pautas feministas e 
ao imaginário feminino em geral. Mas essa mídia funciona? Os leitores se envolvem com os 
assuntos? Eles estimulam discussões válidas? Essas perguntas foram o ponto de partida dessa 
pesquisa, que analisou os comentários feitos em cinco matérias divulgadas no Facebook da revista 
no mês de Julho de 2016, com o intuito de entender como se dá a relação do público com a 
publicação e o tipo de discussão que ela levanta. 
 
Palavras-chave: Mídia alternativa; Mídia feminista; Revista AzMina; Facebook. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Vivemos em uma sociedade machista. Após tantos anos de luta e inúmeras conquistas as 

mulheres ainda não alcançaram a dita igualdade social, política e econômica entre os sexos. 
Mulheres ainda ganham menos do que homens mesmo realizando as mesmas funções, ainda não 
são representadas politicamente e ainda são socialmente violentadas todos os dias. Quando tratamos 
de violência não estamos nos referindo apenas à agressão física, mas também ao constrangimento 
moral, e se tem um local no qual esse tipo de violência é naturalizado, é na mídia. 

 
A mídia é uma das maiores disseminadoras de preconceitos em nossa sociedade. As 
mulheres, foram transformadas em objeto de consumo ou em escravas domésticas, 
deixaram de ser pessoas. Basta assistir uma propaganda de cerveja ou de sabão em 
pó para perceber isso. Ao mesmo tempo a mídia tenta criar uma falsa aparência de 
igualdade entre os sexos. Assim, ratifica o machismo promovendo violências de 
gênero. (CHAVES, 2010, p. 218) 

Os grandes veículos de comunicação tendem a disseminar estereótipos femininos que não 
representam a maioria das mulheres brasileiras, mas o que elas deveriam ser de acordo com o olhar 
masculino. Isso acaba por desumanizar as mulheres e, a partir do momento em que ela não é vista 
como igual, fica muito mais fácil que ela sofra os mais variados tipos de violência em sociedade. 

                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2  Pós graduada em Metodologia do Ensino de Artes e graduada em Comunicação Social: Jornalismo, Centro 
Universitário Internacional Uninter, cintiasilva.jornalismo@gmail.com. 
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Quando pensamos em veículos de comunicação voltados para o público feminino esse cenário de 
falta de representativa não muda muito. Se na revista masculina o corpo da mulher é exposto com 
exaustão, na revista feminina pode-se ler dicas de quais exercícios fazer para manter o corpo magro, 
ou o que comer para a pele e o cabelo ficarem mais bonitos, que roupas usar para conquistar os 
homens, ou até a clássica matéria que te dá dicas do que fazer para agradar o namorado. 

 

 
 
FIGURA 01 – IMAGENS QUE SATIRIZAM TEMAS PUBLICADOS EM GRANDES REVISTAS VOLTADAS 
PARA O PÚBLICO FEMININO 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 
 

É certo que as mulheres têm toda a liberdade para escolher qual mídia consumir e, se saber 
dessas dicas é importante para ela, ela terá inúmeros veículos para consultar. Mas e se essa mídia 
não puder representá-la? A partir desse questionamento que a mídia alternativa é capaz de ganhar 
espaço. Trato aqui por mídia alternativa veículos de comunicação que tratam de assuntos que não 
estão na grande mídia e que não estão ligados a grandes empresas, como é o caso da revista online 
AzMinas, que é gratuita e se mantêm na web por meio de doações. 

AzMina é uma publicação mensal que teve sua primeira edição publicada em agosto de 
2015 e trata dos mais variados assuntos da temática feminina de uma forma diferente da que vimos 
geralmente. Além do site, a revista conta com a página no Facebook e no Twitter, na qual as 
matérias são divulgadas e o público pode discutir sobre elas. 

Mas como essas pautas atingem o público e que tipo de discussão podem fomentar? Esse foi 
o ponto de partida dessa pesquisa, entender como o público se relaciona com esse tipo de veiculo de 
comunicação, que aposta em uma temática que foge do padrão da mídia tradicional. Para isso foram 
analisadas cinco matérias publicadas durante o mês de julho de 2016 na página da revista AzMina 
no Facebook. Após a seleção dessas matérias foram analisados os comentários feitos sobre os textos 



157

 

a fim de entender qual a recepção do público e as discussões que essas pautas fomentaram. 
Entender a recepção dos leitores perante os textos publicados é importante pois, só assim é 

possível analisar se o trabalho que esta sendo feito esta surtindo algum resultado na sociedade e se 
ele supre as necessidades de informação de um público que precisa se sentir representado pelo 
veiculo que ele escolheu para ler. Dessa forma poderá ser construída uma mídia mais plural, 
representativa e diversa. 
 
 
2. MÍDIA ALTERNATIVA E FEMINISTA  

 
A mídia alternativa surge com o objetivo de fazer frente aos grandes meios de comunicação, 

ela seria uma “alternativa” para aqueles que não se contentavam com o que a maioria dos meios 
publicava. Mas esse objetivo acabou não sendo atingido na maioria dos casos, pois o jornalismo 
alternativo não tinha condições financeiras de fazer frente às mídias já consolidadas, que 
historicamente estão ligadas as grandes potências políticas e econômicas do país. Segundo Abramo, 
a mídia alternativa não era capaz de “enfrentar a máquina poderosa da grande imprensa, e que vai se 
tornando cada vez mais poderosa justamente a partir da implantação da ditadura em 1964 e da 
modernização do Estado burguês no Brasil”. (1988, p.1). 

Só durante a Ditadura Militar brasileira, cerca de 150 veículos alternativos entraram em 
circulação, mas poucos foram capazes de se manter nesse período no qual as iniciativas independentes 
não conseguiam apoio financeiro e ainda sofriam repressão. 

Mas com a popularização da internet no Brasil, a mídia alternativa entra em um novo período. 
Não é mais preciso ter papel, tinta e um grande esquema para imprimir e distribuir o conteúdo. Basta 
vontade e uma conta em alguma rede social ou em plataformas de criação e edição de sites online para 
começar um veículo de comunicação. A mídia alternativa tem como característica principal a 
divulgação de conteúdo crítico e de resistência, tanto que Downing (2002) afirma que mídia alternativa 
é sinônimo de mídia radical pois, seu conteúdo “expressa uma visão alternativa às políticas, prioridades 
e perspectivas hegemônicas” (p.21). Para ele o papel desse tipo de mídia é ser articuladora e 
transmissora das ideias surgidas em movimentos sociais populares e nas camadas mais oprimidas da 
população. 

Desde o princípio o movimento feminista compreendeu que a grande mídia não apresentava 
mulheres “reais”, e não dava espaço para que assuntos realmente importantes para o público 
feminino fossem tratados, apenas reforçavam os já estabelecidos papeis femininos na sociedade. 

 
Quaisquer que fossem as diferenças que caracterizavam as mulheres que deram os 
primeiros passos no movimento feminista (e havia muitas!), o que conectava muitas delas 
era a raiva que sentiam da grande mídia. Iniciando-se com a publicação de The Feminine 
Mistique de Betty Friedan em 1963, muitas ativistas voltaram sua atenção para a forma 
como a mídia tradicional, em particular as revistas femininas, havia perpetuado a imagem 
estereotipada da mulher como dona de casa, mãe e consumidora desprovida de cérebro, 
interessada apenas em agradar os homens da sua vida. (FARREL, 2004. p. 39). 

 
Reconhecendo o poder que a mídia tem, o movimento feminista decidiu então criar sua 

própria mídia, um local no qual pudessem apresentar para a sociedade uma mulher diferente 
daquela dos grandes meios de comunicação.  

Na 1ª onda do feminismo no fim do século XIX, caracterizada resumidamente por 
reinvindicações pelo direito ao voto e à vida pública, já eram publicados alguns impressos ligados 
principalmente a causa sufragista, tanto dos Estados Unidos, com Woman’s Journal, quanto no 
Brasil, com o jornal O Sexo Feminino, fundado em Minas Gerais. Mas só a partir de 1970 que a 
imprensa alternativa começa a ganhar um espaço como forma de resistência, “este tipo de 
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jornalismo, caracterizado como mídia alternativa, ganha força e se desenvolve como espaço de 
articulação de feminismo a partir dos anos 1970 nos Estados Unidos” (WOITOWICZ, 2008. p. 7).  

Os jornais feministas da década de 70 e 80, no Brasil, serviram como um fórum de discussão 
entre os mais variados grupos, por meio deles, o movimento pôde dialogar e se reorganizar. Uma 
das principais diferenças entre a 2ª e 3ª onda do feminismo (anos 1960 e 1990, respectivamente) é o 
meio pelo qual as informações circulam. Se na 2ª geração os panfletos e jornais alternativos 
feministas eram a melhor forma de disseminar ideias, conteúdos e manter discussões, na 3ª, os sites, 
blogs e comunidades online ocupam essa função. É inegável que a internet se tornou um espaço 
livre e interativo para discussão das pautas feministas da atualidade. Nas redes sociais são 
organizadas desde grandes marchas, como as Marcha das Vadias, até encontros acadêmicos sobre 
assuntos relacionados a gênero e sexualidade. Pode-se ver a internet como: 

 
uma intervenção com potencial transformador e que produz um cenário comunicativo 
diferenciado para as mulheres, para o feminismo e para os movimentos de gênero, 
desvelando perspectivas de transformação nas relações sociais de gênero, na medida em 
que a internet pode alterar a percepção de relações construídas e aceitas culturalmente, 
mantidas e repetidas por muito tempo. (BERNARDES, 2014. p. 2). 
 

E é na internet que a equipe da revista AzMina optou por divulgar seu conteúdo, cujo 
objetivo principal é, reduzir as desigualdades de gênero no Brasil. 
 
 
3. REVISTA AZMINA: JORNALISMO INDEPENDENTE, CRÍTICO, DIVERTIDO E 
GRATUITO PARA MULHERES DE A A Z 
 

AzMina é uma revista online que começou a ser pensada em 2014, quando a atual diretora 
executiva da publicação, Nana Queiroz, conheceu o resultado da pesquisa do IPEA “Tolerância 
social à violência contra as mulheres”, que concluiu que, para 26% dos brasileiros, mulheres que 
mostram o corpo merecem ser atacadas. Com a divulgação do resultado dessa pesquisa o assunto 
começou a ser discutido amplamente na internet, e a #NãoMereçoSerEstuprada, criada por Nana,  
ganhou visibilidade. A partir do momento em que Nana percebeu como a quebra do silêncio foi 
importante para que a discussão desse assunto fosse estimulada, ela decidiu criar uma associação 
focada em: “usar a informação, o jornalismo investigativo, a cultura, as redes sociais e o diálogo 
para empoderar mulheres contra as diversas violências que enfrentam em seu dia a dia: 
institucional, doméstica, profissional, sexual, racista, contra sua liberdade de orientação sexual”. 
(REVISTA AZMINA, 2015). 

Em 2015 foi criada a Associação AzMina de Jornalismo Investigativo, Cultura e 
Empoderamento Feminino. A diversidade foi um ponto importante para a escolha dos participantes 
da associação, que buscava representar o maior número de pessoas possível. “Mulheres de diversas 
raças e orientações sexuais, com formação em jornalismo, direito, comunicação e psicologia se 
uniram para, a princípio, criar uma revista feminina que empoderasse mulheres em vez de minar sua 
autoestima”. (REVISTA AZMINA, 2015). Com seu 1º número publicado em Agosto de 2015 no 
site <http://azmina.com.br/> a revista AzMina é uma mídia totalmente digital, sem versões 
impressas até o presente momento. O conteúdo da publicação é gratuito e as despesas são pagas por 
meio de doações realizadas pela internet no site <https://recorrente.benfeitoria.com/azmina>. 
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FIGURA 02 – PAGINA INICIAL DA REVISTA ONLINE AZMINA 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 
 

AzMina é uma revista mensal com 12 edições publicadas até o momento, cada número da 
revista conta com em média 10 matérias e os temas variam entre: Política, Comportamento, Beleza, 
Saúde, Preconceito, Sexo, Maternidade, Violência e Gênero. Dentro dessas temáticas a publicação é 
dividida em 18 editorias, sendo elas: Biscativismo, Butina, C de Classe, Canetão, Descomportadas, 
Direitos D’AzMina, Divã D’AzMina, Fôlego, Ingrata com o patriarcado, Mãezinha virgula, Minas 
que honram o rolê, Mochilão D’AzMina, Molhadinha, Mulheres Trans, Peneira D’AzMina, 
Programa, Só no caimento e Telefone sem fio. A seguir será explicado do que cada uma dessas 
editorias trata: 

Biscativismo: Editoria voltada para a discussão de assuntos pertinentes ao bem estar da 
mulher na sociedade, são discutidos temas como o machismo e o sexismo, cultura do estupro, 
situação carcerária feminina, violência e política. 

Butina: Editoria focada em discutir políticas públicas, sexo e comportamento voltados para 
a comunidade lésbica. Entre os temas publicados estão homofobia, religião e saúde. 

C de Classe: Essa editoria foca na situação das mulheres de baixa renda, e se discutem 
temas como leis trabalhistas, situações de risco e preconceito. 

Canetão: Editoria voltada para publicação e discussão sobre quadrinhos feministas e/ou 
feito por mulheres. 

Descomportadas: Trata de comportamento e trás matérias sobre relacionamento, histórias 
de mulheres que fazem a diferença em seus campos de atuação e companheirismo entre mulheres. 

Direito D’AzMina: Nessa editoria os leitores são convidados a mandar dúvidas jurídicas 
para a advogada Lívia Magalhães que cria pautas respondendo as questões. Entre os assuntos já 
publicados estão cultura do estupro na política, direito da mulher e da família, legislação da 
violência doméstica e abuso. 

Divã D’AzMina: Nessa editoria a equipe da revista debate temas abrangentes sobre a 
relação da mulher na sociedade. Toda sexta-feira é publicado um texto com um personagem 
feminino que geralmente conta uma experiência pessoal, como a adoção, estupro, sexo, prostituição 
e padrão de beleza. 
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Fôlego: Nessa editoria se concentram as matérias em profundidade com o caráter 
investigativo. São publicados textos sobre pessoas intersexo, violência de gênero, vulnerabilidade, 
como a crise política afeta as mulheres, entre outros. 

Ingrata com o patriarcado: Nesse espaço Lola Aronovich, conhecida pelo blog Escreva 
Lola Escreva, reflete sobre feminismo, gênero e cultura. 

Mãezinha virgula: Editoria voltada para discutir assuntos relacionados a maternidade livre 
de amarras, trazendo textos sobre relacionamento pós divórcio, comportamento infantil, parto, 
saúde mental, entre outros. 

Minas que honram o rolê: Espaço destinado a publicar histórias inspiradoras sobre 
mulheres e grupos de mulheres que atuam para quebrar padrões sociais e mudar a realidade na qual 
vivem. 

Mochilão D’AzMina: Editoria que publica dicas sobre como e para onde viajar, mas 
tratando também da cultura do local, a política de igualdade que adotam.  

Molhadinha: Editoria de sexo que busca fomentar discussão sobre temas como pornografia, 
gênero e sexo biológico, orgasmo feminino e a problemas com a sexualidade. 

Mulher, Trans: Trata de assuntos voltado para a temática das mulheres Trans e do 
Transfeminismo. São publicadas matérias sobre sexualidade, comportamento, preconceito e 
dificuldades em sociedade. 

Peneira D’AzMina: Editoria que aborda um resumo dos acontecimentos do mês sobre a 
ótica feminista 

Programa: agenda cultural que mostra coisas interessantes que irão acontecer naquele mês, 
como o lançamento de peças, filmes, livros, séries e palestras. Todas as atrações são voltadas 
majoritariamente para mulheres. 

Só no caimento: Editoria de moda que foca nos variados tipos de beleza e prega e não 
consumismo. Publica matérias sobre moda transgênero, looks inspirados em mulheres histórias, o 
que é moda nas favelas, entre outros. 

Telefone sem fio: trata de matérias internacionais sobre uma ótica feminina dando ênfase ao 
como as mulheres são afetadas pelos acontecimentos. 
 
3.1 REVISTA AZMINA NO FACEBOOK 

 
Na página AzMina no Facebook são postadas todas as matérias publicadas na revista, além 

de charges, quadrinhos, enquetes e algumas matérias publicadas por outros veículos de 
comunicação. Todas as postagens tem como tema central a mulher. 
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FIGURA 03 – PAGINA DA REVISTA AZMINA NO FACEBOOK 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 
 

Até o momento a revista conta com 69.372 seguidores, com o número crescente de 1,4% 
semanalmente e 10.139 pessoas mencionaram a revista na rede social. 

Ainda em relação aos conteúdos publicados na página, no álbum podem ser vistos ensaios 
fotográficos que ficaram fora das matérias publicadas no site, imagens convidando mulheres a 
participarem de atos e manifestações públicas off-line, fotos desses eventos e manifestações, 
imagens pedindo contribuição para bater a meta de doações usadas para manter a revista no ar e 
divulgação de hashtags para engajamento, como por exemplo o #AssedioNoTrabalho e o 
#CarnavalSemAssedio. 

Na aba de vídeos podem ser vistos cerca de 40 vídeos gravados durante eventos cobertos 
pela equipe da revista, algumas entrevistas e minidocumentários. Também podemos ver na página 
uma aba com todos os eventos relacionados a página e eventos e manifestações nas quais a equipe 
da revista estará presente. 
 
 
4. ANÁLISE DE CONTEÚDO E RECEPÇÃO DAS PAUTAS PUBLICADAS NA PÁGINA 
DA REVISTA AZMINA NO FACEBOOK 

 
Foram selecionadas para análise cinco matérias publicadas pela revista AzMinas na página 

do Facebook, são elas: “1.709 bebês com microcefalia abandonados pelo Estado”, “Nem toda 
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madrasta é má, nem toda mãe é maravilhosa”, “Domésticas fazem movimento em redes sociais para 
denunciar abusos dos patrões”, “Nós, lésbicas, não existimos para o prazer masculino!” e “A freira 
católica que esta fazendo uma leitura feminista da Bíblia”. Para essa análise foram selecionados 
comentários que tenham conteúdo propriamente dito e foram descartados aqueles que simplesmente 
elogiavam o texto ou contavam apenas com marcação de outros usuários do Facebook. 
 
4.1 1.709 BEBÊS COM MICROCEFALIA ABANDONADOS PELO ESTADO 
  

A matéria foi publicada no site da revista em 28 de julho, sendo parte de uma série de 
reportagens chamada de “9 meses de Zika”, pela jornalista e mestre em comunicação midiática Lais 
Modelli. O texto trata da reação das grávidas ao receberem o diagnóstico dos filhos, o papel do 
Estado em oferecer atendimento de qualidade tanto as mães quanto as crianças e a dificuldade que 
essas mães estão tendo para conseguir o atendimento necessário para o desenvolvimento saudável 
de seus filhos. 
 

 
 
FIGURA 04 – POST DO TEXTO NA PÁGINA DA REVISTA AZMINA NO FACEBOOK 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 
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FIGURA 05 – COMENTÁRIOS SOBRE O TEXTO NA PÁGINA DA  REVISTA 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 

 
Pode se notar que no comentário 1 é feita uma crítica a abordagem da matéria, afirmando 

que esta foi superficial, e logo abaixo vemos que a equipe da revista responde ao comentário 
sugerindo a leitura de outras reportagens dessa série. Isso demonstra uma preocupação da equipe de 
responder aos leitores mostrando sugestões que possam sanar a lacuna que eles encontraram no 
texto. Essa interação é importante nas redes sociais, visto que elas tem essa função de troca de 
informações e interação rápida. 

 

 

 

 
 
FIGURA 06 – COMENTÁRIOS SOBRE O TEXTO NA PÁGINA DA  REVISTA 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 

 
No comentário 2 temos uma sugestão para as mães procurarem atendimento por meio 

jurídico, mostrando um interesse por parte da leitora em mostrar alternativas para os problemas 
encontrados pelos personagens da matéria. No comentário 3 pode-se ler uma crítica á posição do 
Ministério da Saúde, sinalizando que o texto é capaz de fomentar um debate mais político sobre o 
assunto. No comentário 4 a leitora recomenda a revista para colegas que estão fazendo uma 
monografia, o que sinaliza que a publicação pode ser também uma fonte de conhecimento 
acadêmico. 
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 4.2 NEM TODA MADRASTA É MÁ, NEM TODA MÃE É MARAVILHOSA 

 
A matéria foi publicada no site da revista em 28 de julho na editoria Divã D’AzMina, nesse 

caso é assinada pela Equipe AzMina. O texto a autora conta que foi criada acreditando que toda 
madrasta era malvada, mas acaba se apaixonando por um homem que tem uma filha de 8 anos e se 
torna a madrasta dela. O enfoque do texto recai sobre essa questão de crianças que acabam se 
envolvendo muito com as madrastas e em um caso que a autora cita, acabam gostando mais da 
madrasta do que da mãe biológica. 

 

 
 

FIGURA 07 – POST DO TEXTO NA PÁGINA DA REVISTA AZMINA NO FACEBOOK 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 
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FIGURA 08 – COMENTÁRIOS SOBRE O TEXTO NA PÁGINA DA  REVISTA 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 

 
O comentário 1 é uma crítica ao texto, afirmando que a autora acaba diminuindo o papel da 

mãe e incitando a rivalidade entre mães e madrastas, a leitora expõe a dificuldade que é cuidar de 
uma criança e cita o fato da autora do texto não ser mãe biológica, desse modo não sabe como é ter 
que fazer sacrifícios para cuidar de uma criança. O comentário fomenta uma discussão, pois Lais 
Modelli, que faz parte da equipe da revista acaba respondendo e expondo suas opiniões sobre a 
personagem do texto e a reforça usando exemplos que estão no próprio texto. A autora do 
comentário volta a responder usando parte do texto em sua argumentação. Pode-se ver aqui que 
apesar de não usar o perfil da revista, uma de suas integrantes acaba dando um respaldo a discussão 
usando o seu perfil pessoal, o que demonstra um envolvimento da equipe com os assuntos 
abordados. 
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FIGURA 09 – COMENTÁRIOS SOBRE O TEXTO NA PÁGINA DA  REVISTA 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 

 
No comentário 2 uma leitora que é madrasta expõe sua experiência no assunto, o que 

mostra o interesse dos leitores da página de compartilharem suas experiências. É importante 
salientar esse envolvimento da leitora com o texto, visto que a revista tem como objetivo retratar a 
mulher real e não estereótipo, e a partir do momento em que a leitora se vê no texto, esse objetivo é 
alcançado. No comentário 3 também vê-se uma crítica sobre a forma como relacionamento entre 
mãe e madrasta foi retratado no texto. A leitora faz questão de apontar no texto os pontos que a 
fizeram ter essa opinião, isso mostra que a leitora da revista se preocupa em deixar claro como ela 
se sente em relação a forma como as pautas são tratadas. Isso é importante para o crescimento da 
revista, pois assim a equipe pode conhecer melhor as consumidoras da informação. 
 
4.3 DOMÉSTICAS FAZEM MOVIMENTO EM REDES SOCIAIS PARA DENUNCIAR 
ABUSOS DOS PATRÕES 

 
A matéria foi publicada no site da revista em 22 de julho, na editoria “Minas que honram o 

rolê” e foi escrita pela estudante de Ciências Sociais Amanda Negri. O texto é basicamente um 
compilado de depoimentos enviados para a página “Eu Empregada Doméstica”, criada no Facebook 
pela Joice Fernandes, que busca mostrar por meio dos relatos enviados tanto pelas próprias 
trabalhadoras quanto por pessoas próximas, exemplos de como as empregadas domésticas são 
tratadas por seus empregadores no Brasil. 
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FIGURA 10 – POST DO TEXTO NA PÁGINA DA REVISTA AZMINA NO FACEBOOK 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 

 

 
 

FIGURA 11 – COMENTÁRIOS SOBRE O TEXTO NA PÁGINA DA  REVISTA 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 

 
O comentário 1 é feito por um homem, fato que não é muito comum na publicação. Em seu 

texto ele reconhece alguns privilégios masculinos e afirma a falta de reconhecimento das mulheres 
na sociedade, lembrando que homens devem ouvir as pautas das mulheres, mesmo que eles não 
aceitem todas. O relato mostra que a revista tem o poder de atingir também um público que não é o 
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alvo, o masculino. A discussão sobre o pape do homem na luta feminista ainda é um tabu e, 
depende muito da visão dos diferentes tipos de feminismo. Algumas acreditam que é necessário 
inserir o homem na discussão pois, ele é parte da mudança que as feministas tentam promover na 
sociedade. Já em outras vertentes á uma preocupação de que o homem se sinta no direito de tomar o 
lugar de fala da mulher. Mas apesar dessa discussão, é interessante perceber que o homem possa se 
envolver em saber das pautas feministas e use a revista como uma fonte de conhecimento. 

 

 
 
FIGURA 12 -  COMENTÁRIOS SOBRE O TEXTO NA PÁGINA DA  REVISTA 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 
 

No comentário 2 uma leitora comenta sobre um relato feito na página “Eu Empregada 
Doméstica”, no qual a patroa corrige a forma como a empregada falava, a leitora não entende qual o 
problema da correção, acreditando que isso só ajuda no crescimento cultural da empregada. Uma 
das leitoras, ao responder o comentário, afirma que a correção não esta totalmente correta visto que 
é uma variação na forma de se falar, e naquele contexto provavelmente havia sido usada como 
forma de constranger a trabalhadora. A discussão é interessante pois, mostra a interação entre as 
leitoras e uma necessidade em sanar duvidas, por  mais pequenas que essas pareçam. É importante 
que as leitoras sintam que podem encontrar na página da revista um espaço para discussão sem 
represálias. Entre todos os comentários analisados não foram encontradas respostas agressivas ou 
com intenção de oprimir outra pessoa. 

 

 
 
FIGURA 13 – COMENTÁRIOS SOBRE O TEXTO NA PAGINA DA  REVISTA 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 

 
O comentário 3 a leitora assemelha a situação das funcionárias com a de escravos que 

sofriam de exploração e abuso e afirma que nem as leis trabalhistas protegiam os trabalhadores 
domésticos, fato que mudou a pouco tempo. No comentário 4 a leitora faz menção a uma vaga de 
trabalho para doméstica que exigia qualificações como “ser limpa” e “não ser encostada”. Ambos 
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os comentários mostram que a pauta faz as leitoras pensarem sobre a situação política e até 
econômica da classe trabalhadora doméstica no país. É importante salientar que a revista tem 
inclusive uma editoria chamada “C de classe”, voltada para assuntos que envolvam essa camada da 
população. 
 
 4.4 NÓS, LÉSBICAS, NÃO EXISTIMOS PARA O PRAZER MASCULINO 

A matéria foi publicada no site da revista em 21 de julho, esta na editoria “Divã D’AzMina” 
e foi assinada pela Equipe AzMina. A autora do texto descreve uma experiência na qual ela e sua 
companheira foram cantadas por um grupo de homens em uma confraternização da empresa, o fato 
de serem um casal lésbico foi um atrativo para o grupo de homens. Ela relata como é ser lésbica em 
uma sociedade machista que vê um casal homoafetivo feminino como objeto de fetiche. 

 

 
 
FIGURA 14 – POST DO TEXTO NA PAGINA DA REVISTA AZMINA NO FACEBOOK 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 
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FIGURA 15 – COMENTÁRIOS SOBRE O TEXTO NA PÁGINA DA  REVISTA 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 
 
 No comentário 1 a leitora aponta o que para ela, seria um erro no titulo da matéria, ela 
queria que a palavra “apenas” fosse retirada do título. A equipe da revista responde ao comentário e 
faz a correção apontada, o que demonstra mais uma vez a preocupação em atender os leitores.  
  

 
 
FIGURA 16 – COMENTÁRIOS SOBRE O TEXTO NA PÁGINA DA  REVISTA 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 
 

O comentário 2 é feito por uma leitora que levanta a questão “e se fosse um casal hetero?”, 
mostrando o interesse de exemplificar como a situação é tratada de forma diferente quando o casal é 
heterossexual e o preconceito que casais homoafetivos sofrem. Esse comentário mostra que o texto 
publicado á capaz de criar empatia entre as mulheres que se reconhecem-nas experiências vividas 
pela autora do texto. 
  

 
 
FIGURA 17 – COMENTÁRIOS SOBRE O TEXTO NA PÁGINA DA  REVISTA 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 
 

No comentário 3 a leitora levanta a questão de ter que explicar o “não”, e como o “não” 
deveria ser entendido sem que precisasse de uma explicação para a resposta. Assim como no caso 
do acima, vê-se que as mulheres se reconhecem na situação publicada pela revista e se sentem a 
vontade para expressar suas opiniões e discutir sobre o caso. 
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FIGURA 18 – COMENTÁRIOS SOBRE O TEXTO NA PÁGINA DA  REVISTA 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 
 

 Já no comentário 4, a leitora abre uma discussão sobre se o fato da autora do texto 
responder o bilhete direcionado a sua companheira, não ter sido errado, visto que culturalmente em 
um casal heterossexual o homem tomaria o papel de responder pela mulher, e nesse caso a autora 
tomou o lugar de resposta da companheira. Ela também levanta a questão do precisar estar 
acompanhada para ser respeitada. Esse comentário gera uma discussão entre outras leitoras, que 
relatam seu descontentamento com o comportamento insistente dos homens, e sobre a questão da 
mulher precisar de um acompanhante para defendê-la. Na resposta 2 a leitora salienta que esse 
comportamento deve ser desconstruído Nesse momento ela leva a discussão para fora da questão do 
“casal”, lembrando do papel da mulher na sociedade, na qual a mulher, principalmente as brancas 
de classes mais altas, é infantilizada e não precisa responder por sí, já que é sempre tutelada por um 
outro. Uma das respostas ao comentário parte da Nana Queiroz, que é diretora executiva da revista, 
mostrando mais uma vez que a equipe se envolve com os leitores e expõem abertamente suas 
opiniões.   
 
 4.5 A FREIRA CATÓLICA QUE ESTÁ FAZENDO UMA LEITURA FEMINISTA DA BÍBLIA 

 
A entrevista foi publicada no site da revista em 18 de julho e esta na editoria “Minas que 

honram o rolê”, pela jornalista Keila Bis. No texto a jornalista apresenta a freira Tea Figueiredo, 
que escreveu o livro “Leitura Feminista do Livro de Rute”, resultado da sua tese de mestrado, e 
acredita que o patriarcado, para se sustentar, precisa criar e alimentar inimizade entre as mulheres. 
Agora a freira se concentra em fazer uma leitura feminista da própria Bíblia, que como ela mesma 
afirma, foi escrita em uma sociedade masculina por homens e para homens e que precisa ser 
pensada para abranger também o olhar da mulher. 
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FIGURA 19 – POST DO TEXTO NA PAGINA DA REVISTA AZMINA NO FACEBOOK 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 

 

 

 
 
FIGURA 20 – COMENTÁRIOS SOBRE O TEXTO NA PÁGINA DA  REVISTA 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 
  

No comentário 1 a leitora concorda com a tese da entrevistada e se sente representada e no 
que ela propõe. No comentário 2 a leitora comenta o quanto a matéria é interessante e a 
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importância de tentar quebrar esse tipo de paradigma independente da religião que se siga. Esse tipo 
de discussão se mostra importante visto que, em uma sociedade na qual a intolerância religiosa é 
comum, é interessante ver que nesses comentários a discussão se volta mais para a tese de Tea 
Figueiredo do que a religião que ela professa. Isso mostra que as leitoras se interessam em discutir a 
forma como isso pode impactar na construção do feminismo.  

 

 

 
 

FIGURA 21 – COMENTÁRIOS SOBRE O TEXTO NA PÁGINA DA  REVISTA 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 
 

No comentário 3 a leitora tem uma opinião contrária, afirmando que a tese de Tea é 
impossível. Para embasar seu comentário ela cita um trecho da Bíblia que comprova o machismo na 
religião. Já no comentário 4 a leitora afirma que é impossível deixar os dogmas da religião de lado 
para ser feminista. O interessante aqui é que vimos exemplos de comentários com opiniões opostas 
mas nenhum deles gerou qualquer tipo de manifestação agressiva tanto por parte das leitoras quanto 
por parte da equipe da revista. Em uma publicação que preza pelo respeito e pela diversidade é 
primordial que as discussões possam fluir sem comentários que tenham intuito de oprimir ou 
humilhar quem tem uma visão diferente. 
 
 
5. CONCLUSÃO 

 
Desde cedo o movimento feminista identificou que a maioria dos veículos de comunicação 

impulsionavam a cultura do consumo e de imagens estereotipadas da mulher, reforçando padrões de 
beleza e comportamento que beneficiassem o patriarcado e, a partir disso as feministas passaram a 
criticar certos valores ideológicos propagados por essa mídia. Foi assim que a mídia alternativa 
passou a fazer parte do movimento feminista, ele era uma saída para divulgar valores que até então 
só eram conhecidos por mulheres que faziam parte do movimento. 

Na mídia alternativa o feminismo encontrou seu espaço, e é na internet que a 3ª onda do 
feminismo vem se propagando. AzMina é mais uma entre tantas outras publicações que vem 
conquistando cada vez mais leitores online, entre eles, podemos citar a Capitolina, Ovelha, 
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Mode.fica, Geni, entre outras. A rapidez da interação é uma das marcas desse feminismo que vem 
crescendo na rede. As matérias são postadas e alcançam ao mesmo tempo um número ilimitado de 
leitores, pois as feministas de hoje não precisam mais se preocupar com a qualidade do papel do 
jornal, o custo da impressão ou quantos serão impressos, já que com um clique, a informação estará 
disponível para todos e todas que possam se interessar por ela. Se antigamente as pautas feministas 
eram discutidas apenas em reuniões com um número limitado de participantes, agora elas podem 
ser discutidas em tempo real, com quem quiser participar. 

A partir da análise dos comentários feitos na página do Facebook da revista AzMina pode-se 
notar que as leitoras conseguem se identificar com os temas publicados e com a abordagem que a 
equipe da revista dá ao assunto. Quando a leitora não concorda com a forma com a que o tema foi 
abordado ela tem a liberdade de argumentar e expor o seu ponto de vista, e mesmo que um texto 
tenha opiniões bem contraditórias, não se vê nenhum tipo de opressão por parte das leitoras ou da 
equipe da revista. As leitoras tem a preocupação de argumentar e usar o texto ou outras referências 
para embasar seu ponto de vista, o que gera debates construtivos, e não opressores. 

A equipe da revista AzMina tem a preocupação de dar atenção ás discussões que a página 
gera, pois é comum ver seus membros respondendo a questionamentos usando o perfil da revista ou 
até seus perfis pessoais no Facebook para fazer considerações nos comentários. 

Nos comentários podemos ver discussões sobre política, legislação, comportamento, 
religião, sociedade, cultura, violência, preconceito. Temas que são importantes para a construção de 
uma sociedade mais justa e menos desigual. 

A revista AzMina realizou uma pesquisa durante o mês de Julho, e nessa pesquisa a questão 
central era “você já transformou opiniões ou comportamentos depois de ler algo na revista 
AzMina?”, e 83% das leitoras assinalou que sim. Isso mostra que a revista impacta de forma 
positiva na maioria das leitoras, fazendo com que elas repensem alguns conceitos e acredita-se que 
isso se deva também ao modo como as discussões são conduzidas na página da revista, pois ela 
propicia um espaço aberto a diversidade respeitando o diferente e gerando “conversas” construtivas 
e não repressoras. 
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FIGURA 22 – POST DO TEXTO NA PAGINA DA REVISTA AZMINA NO FACEBOOK 
FONTE: FACEBOOK AZMINA (2016) 
 

A palavra “representatividade” nunca foi tão discutida quanto nos últimos anos. As minorias 
precisam de figuras que mostrem a elas que é possível alcançar seus objetivos, que é possível 
ultrapassar barreiras e conquistar espaço. As grandes mídias, vez ou outra, fazem emergir alguns 
personagens que são representativos para essas camadas, mas continuam reforçando ideais 
opressores, machistas ou elitistas. A mídia alternativa tem um papel importante na construção de 
um espaço mais plural para discussão, ela tem a liberdade de explorar personagens mais diversos e 
tratar assuntos que são tabus nas grandes mídias de forma mais aprofundada. 

Quem procura um veículo alternativo busca uma visão diferenciada e esta disposto a ter uma 
visão mais contestadora. Pode-se ver isso no caso da revista AzMinas, que tem leitoras dispostas e 
discutir os mais variados temas e questionar até a própria mídia. A página da revista se mostrou 
capaz de gerar discussões importantes pois trata de temas que por sí só já dão margem para 
diferentes olhares e opiniões. As discussões geradas são construtivas, pois as leitoras tem a 
preocupação de argumentar e apontar coisas que elas achem interessantes salientar, seja para 
endossar o que a revista já diz ou para contestar aquilo que está posto. 

Uma pesquisa como essa deixa espaço para outras análises, como por exemplo, selecionar 
temas específicos que foram tratados nas grandes publicações voltadas para o público feminino e 
nos veículos alternativos e realizar uma analise do discurso para entender a diferença no olhar que 
cada veículo deu para esse tema em comum. Estudar a mídia alternativa é importante, pois é nela 
que se desenvolvem os assuntos que a mídia tradicional prefere não abordar e ela é sempre uma 
fonte para aqueles que não se contentam com o que esta posto.  
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COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL E EMPODERAMENTO FEMININO E POPULAR: 
UMA EXPERIÊNCIA COM AS MULHERES SEM TERRA (MST)1 

 
Pamela Oliveira2 

 
RESUMO 
  
Este artigo reflete sobre o uso da comunicação audiovisual contra-hegemônica como contribuição ao 
empoderamento feminino e de classe popular, a partir da experiência na produção do documentário 
‘Mulher Sem Terra em Movimento’, realizado pela autora do artigo durante 2015 e 2016 para 
amplificar a voz da mulheres camponesas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST). Para tal, analisou-se as relações entre o patriarcado moderno e o capitalismo e a forma como 
a sociedade  molda a vida da mulher e como a representa nos meios de comunicação. Observamos 
como as Mulheres Sem Terra do MST sofrem com o constante silenciamento e/ou criminalização de 
suas reivindicações. O artigo busca defender que produções audiovisuais feministas sob a ótica 
popular podem contribuir com a valorização da voz de mulheres desprivilegiadas no espaço de 
representação pública. Além disso, o conteúdo do documentário revela mulheres que encontraram, a 
partir do MST, uma proposta de sociedade livre de desigualdades e que passam a construí-la 
cotidianamente, problematizando questões sociais, econômicas e políticas ao mesmo tempo em que 
buscam a emancipação da mulher e a superação das opressões de gênero. Conclui-se como o 
documentário contribui com conteúdos que refutam a ideia da mulher submissa, ignorante, insegura 
e frágil – cujo principais papeis seriam o de mãe e esposa –, valorizando mulheres conscientes, 
empoderadas e atuantes na sociedade, para sua emancipação. 
 
Palavras-chave: Comunicação Popular; Documentário; Gênero; Feminismo; MST. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 A consciência de qual posição a mulher ocupa na sociedade é o primeiro passo para a 
libertação feminina das opressões e injustiças causadas pelo gênero. Mulheres ao redor do mundo, 
desde o século XVII unem-se para alcançar uma sociedade que nos liberte das opressões patriarcais, 
e iniciaram o movimento que viria a ser chamado de feminismo e que toma força durante o processo 
revolucionário francês no século XVIII (ALVES e ALVES, 1985, p.29). Entretanto, vale lembrar que 
na história da humanidade, ainda sem compor escolas feministas, inúmeras mulheres levantaram suas 
vozes pela emancipação da mulher, ou, ainda, estavam presentes porém ocultas nas grandes lutas e 
conquistas sociais, devido ao sexismo histórico (ALAMBERT, 1986, p.5. ARIZPE, 1987, p.xi). 
 Entretanto, se por um lado alcançamos os direitos formais e a cidadania legal, conquistados a 
partir de todas estas lutas, sejam nomeadas feministas ou não, por outro, a internalização de discursos, 
as hierarquias de gênero e as relações sociais baseadas em contratos de casamento e trabalho, buscam 
perpetuar a histórica inferioridade social da mulher ao reproduzir e reafirmar discursos de gênero que 
propagam as desigualdades, os desprivilégios, a sexualização e a violência contra a mulher.  

Além disso, na sociedade capitalista mundializada, verifica-se também a concentração dos 
                                                 
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM. 
2Bacharela em Comunicação Social – Jornalismo, pela Universidade Estadual de Londrina. Contato pelo e-mail 
pamela_carolyne@hotmail.com. 
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meios de comunicação no setor privado e estes nas mãos das classes dominantes. Tal situação, além 
de ir contra ao que diz a constituição brasileira sobre a complementaridade dos sistemas privado, 
público e estatal de radiodifusão, leva a uma padronização de discursos, valorizando o discurso das 
classes privilegiadas e perpetuando um modelo desigual de sociedade, em que o povo, as minorias, 
as mulheres, não estão representados e, quando estão, é sob o olhar de uma sociedade de classes, 
branca, machista e LGBTfóbica (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais).  
 Em busca de contribuir com a construção de uma sociedade justa, que abarque as diferenças, 
que empodere e emancipe mulheres, que valorize as vozes destoantes da hegemonia, defende-se neste 
artigo a necessidade em se realizar a comunicação contra-hegemônica: feita pelo povo, feita para o 
povo, ou ainda, feita por mulheres e para mulheres. Assim, dá-se origem e forma ao documentário 
“Mulher Sem Terra em Movimento”, produzido, filmado e editado por Pamela Oliveira, autora desde 
artigo, e que trabalha com depoimentos de trabalhadoras camponesas do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Movimento este que partir das discussões sobre a reforma 
agrária e da luta contra o latifúndio busca um novo modelo de sociedade, livre de desigualdades e 
opressões e é sempre silenciado ou criminalizado pela mídia hegemônica, capitalista e patriarcal.  

O “Mulher Sem Terra em Movimento” foi realizado a fim de possibilitar a ocupação das 
mídias, mesmo que de viés popular, por mulheres camponesas e contribuir com o empoderamento 
feminino e popular. Mulheres que encontram-se em movimento constante, que caminham juntas, 
lutam juntas, transformam juntas e convidam outras mulheres a movimentarem-se falam abertamente 
sobre suas experiências e demonstram outras possibilidades de vida, batalhando contra a ordem 
vigente e em busca da construção de uma sociedade plural e justa.  

O artigo aponta, por fim, a mudança das estruturas de sociedade como única forma de 
emancipação feminina e o direito de acesso popular à comunicação,  para que o povo - e neste povo, 
as mulheres - possa falar sobre si e para si, sem que seja crucial a mediação do comunicador 
profissional. 
 
 
2. PROCESSO DE EMPODERAMENTO DA MULHER SEM TERRA 
 
 O Movimento dos Tralhadores Rurais Sem Terra (MST) completou 30 anos em 2014. Nascido 
em 1984, é resultado de um “processo de exclusão produzido pela forma privada e agressiva de 
modernização do capital no campo”, dentro de uma “lógica de concentração e acumulação ampliada” 
(FALKEMBACH, 2006, p.14).  

Elza Maria Fonseca Falkembach (2006, p.14), em seu livro Socialização e Individuação, 
explica que foi o caminho da exclusão e do sofrimento e o desejo de voltar a ter a terra que despertou 
os Sem Terra para uma mudança de atitude, levando ao nascimento do MST. Desta forma, para  além 
de conquistar terra para os sem-terra, o MST passa a ser também um espaço para a criação de 
“comunidades onde os trabalhadores rurais, antes excluídos, [pudessem] tornar-se cidadãos ativos”, 
superando a marginalização, com o acesso à educação, saúde e lazer (BRANDFORD e ROCHA, 
2006, p.97).  

Observando as mudanças gradativas na estrutura político-econômica brasileira, a partir do fim 
dos anos 90 o MST passa a lutar por uma Reforma Agrária Popular e ampliar suas lutas a outras 
questões. Seu objetivo é “contribuir com as mudanças estruturais necessárias” para construir um 
projeto popular que atenda os interesses e necessidades do povo, “que [re]organize a sociedade e um 
novo modelo de produção, sob os ideais do socialismo”, e elimine a concentração das propriedades 
privadas, as desigualdades, a exploração e as injustiças (PROGRAMA, 2014, p.203-204). Conforme 
explica Falkembach, junto a maturação do MST vem a combinação de lutas. 
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a luta pelos direitos tradicionais - direito à alimentação, saúde, abrigo, direito de viver e de 
preservar condições essenciais à sobrevivência - com a luta pelos direitos sociais modernos, 
que incluem apelos pela igualdade e liberdade nas relações referentes a temas como raça, 
gênero e sexo, além da questão da paz e do meio ambiente (FALKEMBACH, 2006, p. 26-
27).  

 
 A fim de construírem um novo modelo de sociedade ao travarem a luta pela terra e pela 
cidadania, as e os Sem Terra edificam “um pensamento novo, dotado me maior unidade de sentido e 
coerência, e de uma vontade dirigida à superação das relações sociais alienadas” (FALKEMBACH, 
2006, p.87). Assim, a problematização de gênero e o questionamento da ordem machista opressora 
surgem em dado momento dentro do MST devido à observação de contradições entre o modelo 
hegemônico, capitalista e patriarcal, e a sociedade de acolhimento que o MST busca construir. A 
apreensão da realidade leva o Movimento a perceber que a questão de gênero é também uma questão 
social (ALAMBERT, 1986, p.113). 
 Junto à resistência e denúncias da opressão travadas pelos movimentos populares que tem 
como centralidade a luta de classes em torno da terra, mulheres e jovens buscaram afirmar-se “contra 
a cultura patriarcal, pela visibilidade e igualdade de direitos e dignidade no campo”, buscando superar 
a “divisão sexual do trabalho e o poder patriarcal e combatendo todos os tipos de violência” 
(DECLARAÇÃO, 2014, p.228). 

No ano de 2003, em um encontro com mulheres representantes de 14 estados brasileiros, 
funda-se o Movimento de Mulheres Camponesas (MMC). Na ocasião, o Movimento define como 
camponesas aquelas mulheres que produzem alimentos e garantem a subsistência de sua família: 
pequenas agricultoras, pescadoras artesanais, quebradeira de coco, extrativistas, arrendatárias, 
meeiras, ribeirinhas, posseiras, bóias-frias, diaristas, parceiras, sem terra, acampadas e assentadas, 
assalariadas rurais e indígena (HISTÓRICO, 2014). 

O MMC continua atuando no país, junto à outros movimentos de mulheres. Seu objetivo é 
fortalecer a luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais a partir da consolidação de uma ótica 
feminista, defendendo que “a libertação da mulher é obra da própria mulher, fruto da organização e 
da luta” (HISTÓRICO, 2014). 

Entre suas lutas estão um projeto popular de agricultura camponesa que pense políticas 
públicas que garantam "a permanência no campo, a produção de alimentos saudáveis, crédito especial 
para mulheres" e a "autonomia de camponesas e camponeses sobre o processo de trabalho, o corpo e 
sobre o seu modo próprio de vida". Também lutam pela ampliação e a integridade dos direitos sociais 
- educação pública, saúde pública, documentação, moradia, combate à violência e proteção de 
mulheres e crianças. 
 
3. GÊNERO COMO PONTO DE PARTIDA 
 
 Algumas correntes feministas, que se voltaram ao marxismo e ao socialismo, relacionaram as 
questões de gênero com a estrutura de classes capitalista, problematizando os direitos civis que se 
definem a partir do liberalismo e do contrato social que estabelece a liberdade, a igualdade e a 
fraternidade como pilares da sociedade (MIGUEL e BIROLI, 2014, p.9). A feminista Carole Pateman 
(1993 [1988]) interpreta que no patriarcado, “vestígio do antigo mundo do status que institui uma 
esfera familial, paternal, natural, privada” e que institui o poder ao pai da família, na passagem das 
sociedades modernas patriarcalistas clássicas para a sociedade liberal, que está estruturada por 
vínculos convencionados e universais do contrato, o marido é quem assume o poder político sobre as 
mulheres. Segundo ela, antes do homem tornar-se pai, ele torna-se marido. É este marido que assume 
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o valor revolucionário da fraternidade, que significa “a irmandade de homens” (PATEMAN, 1993 
[1988], p.120). 
 Assim, a divisão sexual do trabalho no âmbito privado é absorvida pelo espaço público quando 
a mulher reivindica ser reconhecida como indivíduo civil e torna-se necessário incorporá-la no modo 
de produção capitalista. Isso significa que ao ingressarem no mercado de trabalho e estabelecerem 
contratos no espaço público do capitalismo, são incorporadas enquanto mulheres – seres socialmente 
subordinados – no mundo dos homens. Não sendo entendidas como os trabalhadores do sexo 
masculino, as mulheres sofrem diversos ônus e opressões específicas à seu gênero (PATEMAN, 1993 
[1988]). Dessa forma, observa-se que o liberalismo econômico e a sociedade capitalista erguem-se 
sobre uma estrutura histórica patriarcal, que oprime socialmente as mulheres em todos os âmbitos da 
sociedade: públicos e privados.  

Aquelas mulheres que por necessidade buscam trabalhar no espaço público, precisam 
conciliar suas atividades domésticas com a exploração do capital, pois “só conseguem a 
independência econômica no meio de uma classe economicamente oprimida” (BEAUVOIR, 2009 
[1949], p.880). Além disso, como afirmam Luis Felipe Miguel e Flávia Biroli (2014, p.85-86), dentro 
desta sociedade “uma [mulher] branca com formação universitária, rede de contatos estabelecida e 
qualificação para o mercado de trabalho, está em condições de romper os laços familiares”, entretanto, 
as mulheres “pobres e marginalizadas” enfrentam condições de existência desprivilegiadas, que as 
fazem permanecer em situações precárias de existência. 

 
3.1 GÊNERO: CLASSE, RAÇA E RECORTE GEOGRÁFICO 

 
 A socióloga feminista Heleieth Saffioti (1976), em seu livro A mulher na sociedade de classes: 
mito e realidade, ao analisar a história brasileira, observa que na época escravocrata, as mulheres 
brancas “apresentavam os requisitos fundamentais para submeter-se, sem contestação, ao poder do 
patriarca”, pois casavam-se e tornavam-se mães em geral entre os treze e quinze anos de idade. 

Saffioti (1976, p.169-170) explica que da maneira como se organizaram as famílias patriarcais 
no Brasil e “as diferenças de grau de liberdade e de posição que conferia ao homem e à mulher, o 
casamento representava praticamente a única carreira” possível, junto à possibilidade de reclusão em 
conventos. Ela afirma, entretanto, que esta segunda opção apenas foi concebível devido à prostituição 
de outras mulheres, também filhas de brancos pobres, mas em sua maioria, negras. A prestação de 
serviços sexuais por parte da negra, segundo a autora, se tornou função regular das escravas, sendo 
um fator condicionante do abuso sexual atual, que se estabeleceu neste período (SAFFIOTI, 1976). 

A urbanização e a industrialização, em seguida, provocam algumas mudanças nas condições 
femininas: o trabalho nas fábricas rompia o isolamento, crescia a educação escolarizada – com 
resistências à instrução da mulher –, passa a haver uma limitação da natalidade, possibilitam-se 
processos de separação conjugal. Entretanto, o “complexo de macho [grifo da autora] ainda se integra 
no ideal da personalidade masculina no Brasil” (SAFFIOTI, 1976, P.179-180) e as desigualdades 
sociais e econômicas vão refletir nos diferentes tratamentos às mulheres brasileiras. 

Já no campo, que é o espaço das mulheres Sem Terra, as quais este estudo se dirige, Saffioti 
(1976, p.182) explica que as mudanças da configuração urbana-industrial apresentam menor 
influência e refletem na vida da mulher camponesa. 

 
Na roça, não obstante [a mulher casada] seja poupada dos trabalhos mais rudes, sua 
contribuição pode ser igualada à do homem. Ao lado desse trabalho, cujo produto constitui 
parcela dos meios de subsistência da família, a mulher realiza ainda todos os serviços 
domésticos, aí incluído o cuidado de numerosos filhos. Esta situação de sobrecarga da mulher 
na sociedade sexual e econômica conjugal não lhe confere, entretanto, posição de paridade 
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com o marido a não ser na intimidade do lar, longe, portanto, de estranhos (SAFFIOTI, 1976, 
p.184). 

  
 Segundo a economista Christina Campos (2011, p.73), nas áreas rurais “a não aplicação da 
legislação trabalhista garantia a livre exploração da força de trabalho em condições subumanas”, 
prejudicando as mulheres de origem rural mais do que as mulheres ambientadas na sociedade urbana. 
Além desses fatores, houve também o aumento do desemprego, devido ao processo de 
industrialização brasileiro nunca ter chegado a “concretizar-se plenamente”, demonstrando “a 
incapacidade do setor de atividades secundárias para absorver o crescimento da população urbana, 
grandemente aumentado pelas migrações internas”, que atingiu mais fortemente a população do 
campo (SAFFIOTI, 1976, p.253). 
 No espaço rural hoje, “um dos indicadores da maior desigualdade de gênero” é a maior 
dificuldade “da mulher residente na área rural em se tornar economicamente ativa”. Ainda, quando 
estas mulheres alcançam este status “são vítimas de uma desigualdade salarial ainda maior do que as 
trabalhadoras urbanas” (CAMPOS, 2011, p.46-47). Devido ao modo como se organizou a sociedade 
e a economia brasileira, “a propriedade de terra no pais está concentrada em pouquíssimas mãos e 
entre estas é mínima a quantidade de mãos femininas” (CAMPOS, 2011, p.48). Observa-se, então, a 
necessidade do feminismo levar em consideração as especificidades de classe social, recorte 
geográfico e da questão etno-racial (MIGUEL e BIROLI, 2014, p.85). 

Entendemos que dependendo das condições históricas vivenciadas por cada mulher, uma 
destas características pode ser sobressaliente, enquanto em outras circunstâncias outra característica 
se tornará proeminente. As mulheres, sujeitas e seres humanas, possuem múltiplas vivências que não 
podem ser ocultadas, pois compõem a instabilidade dos processos sociais que as colocam em situação 
de opressão, sujeição e desigualdade (SAFFIOTI, 2015). 
 
4. COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL POPULAR E FEMINISTA  
 
4.1 MÍDIA HEGEMÔNICA E O CONTROLE DO ESPAÇO DE REPRESENTAÇÃO PÚBLICA 
 
 Numa sociedade democrática representativa, a mídia se torna um espaço de representação 
(MIGUEL e BIROLI, 2011). João Carlos Correia (2007, p.13-14) reflete sobre nossa sociedade, 
considerando-a como a “Idade da Comunicação” e colocando como “dado incontornável” a verdade 
da influência das mídias na construção social, devido à importância conferida ao papel desempenhado 
pelos meios de comunicação em uma sociedade que é marcada pela fragmentação. 
 Já Miguel e Biroli (2011, p.4) compreendem que os meios de comunicação de massas devem 
ser entendidos enquanto “local onde se manifestam as vozes que representam as diferentes posições 
no debate público”, compondo uma esfera privilegiada “de produção das formas de reconhecimento 
que constituem o capital simbólico e de confirmação ou refutação das hierarquias” de uma sociedade. 

Neste sentido, complementa Vizer (2007, p.24-25), é que as comunicações de massa se 
transformaram “no espaço privilegiado das mediações públicas articulando o público com o privado”, 
e conclui que “a especificidade de seu poder se acha precisamente na sua capacidade de construir 
dispositivos de regulação simbólica [grifo do autor] dos espaços sociais”, encontrando seu poder “no 
deter do monopólio dos processos de circulação”. 

Ao mesmo tempo, há nos meios de comunicação de massas uma crescente concentração 
corporativa e transnacional, proporcionada pelo capitalismo mundializado, que transforma a mídia 
em “um campo de poder simbólico em um “político” e econômico, capaz de definir para todos os 
públicos o que deveria ser considerado importante” (VIZER, 2007, p.27). Neste espaço privilegiado 
ocorrem, então, valorizações de certas vozes, temas e vieses ao mesmo tempo em que silenciam ou 
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degradam outros temas e grupos.  

Ou seja, meios de comunicação de massa conferem visibilidade àqueles que “já possuem 
recursos para se fazer ver e ouvir” (homens brancos e de classes dominantes) e tendem a reproduzir 
e produzir discursos existentes no campo político:, reproduzem estereótipos de gênero, classe, raça, 
orientação sexual, etc. (MIGUEL e BIROLI, 2011). 

Ao observar representação feminina no campo midiático, seja em revistas destinadas ao 
público feminino ou em progagandas mercantis, nota-se que esta ocorre segundo a naturalização da 
exclusão das mulheres da esfera pública e sua reserva ao ambiente doméstico, à vida privada e à 
maternidade (Biroli, 2010, p.49). Outros estereótipos, de forma mais exagerada e abusiva, buscam 
dar visibilidade a seu corpo, reafirmando como femininos os valores da beleza, da vaidade e da 
estética, e também abusam de uma imagem sexualizada e objetificada de seu corpo como forma de 
satisfazer as necessidades dos homens, a todo e qualquer momento (BEAUVOIR, 2009 [1949]; 
PATEMAN, 1993 [1988]; WOITOWICZ, 2004). 

Isso demonstra que a apropriação da mídia pelos interesses capitalistas - que segrega as 
mulheres do âmbito público ao passo que concentra o capital político e econômico nas mãos dos 
homens - propicia a exclusão das mulheres e o insulamento das poucas que rompem as barreiras em 
nichos temáticos de menor prestígio, naturalizando e contribuindo com a perpetuação das opressões 
e das desigualdades que as mulheres enfrentam. 

 
4.2 COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA O EMPODERAMENTO FEMININO E POPULAR 

 
Venício de Lima (2012, p.66-67), ao tratar da necessidade de políticas públicas para a 

regulamentação da mídia no país, reflete como o Brasil – seus cidadãos e suas cidadãs – tem se 
mantido “sem fala, sem voz”.  Lima (2012, p.60) afirma que a tradição liberal e neoliberal no Brasil 
fez com que convivêssemos, “sem qualquer problema, com a desigualdade, desde a escravidão, até 
questões contemporâneas envolvendo as relações entre raças e gêneros”. 

Com a hegemonia do neoliberalismo e o “avanço insano de sua lógica em todas as esferas da 
vida social” – refletindo as desigualdades de forma mais cruel para as mulheres –, Roseli Caldart e 
Paulo Alentejano (2014, p.10) observam que, junto ao silenciamento das camadas sociais mais baixas 
e das minorias, caminha a cooptação do ensino e do conhecimento por esta ideologia neoliberal, com 
a finalidade de atender aos interesses do capital e de desvalorizar pesquisas e estudos contrários ao 
capitalismo. 

Dessa forma, a democratização dos meios de comunicação passa a ser também uma das lutas 
do MST, colocada como um dos pontos a serem alcançados para a conquista de um novo modelo de 
sociedade, mais justo e igual, visto que o direito à comunicação é um direito de todos e todas. Soares 
e Moraes (2012, p.123) defendem que, para que a mobilização efetivamente ocorra e as reivindicações 
possam ser ouvidas, analisadas – e conquistadas ¬, o uso da comunicação da forma correta é 
fundamental. Segundo eles, a comunicação é um “importante instrumento de coletivização” e assume 
papel específico nos projetos de mobilização social, dinamizando e potencializando os movimentos 
sociais. 

Rozinaldo Miani (2011, p.221) observa ainda que a Comunicação Popular e Comunitária3  
torna-se uma “alternativa para se contrapor ao monopólio midiático imposto pelas grandes 
corporações nacionais e internacionais de comunicação”, por se tratar de um modo de resistência às 
                                                 
3 A expressão “Comunicação Popular e Comunitária”, nessa ordem e de maneira combinada, construída no Curso de 
Especialização em Comunicação Popular e Comunitária, desenvolvido junto à Universidade Estadual de Londrina 
(UEL-PR), é defendida por Miani, docente adjunto do curso de especialização, por se tratar de um conceito que sustenta 
teórica e politicamente a área especifica do conhecimento no interior do campo da comunicação. 
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condições atuais de desigualdade produzidas e reproduzidas por estes meios de comunicação 
hegemônicos, como já observado. O pesquisador defende também que experiências individuais que 
assumem posicionamentos político-ideológicos pressupostos da luta anticapitalista também devem 
ser reconhecidos como herdeiros da tradição da comunicação das classes subalternas (MIANI, 2010, 
p.201). 

Observa-se então, a tentativa do documentário “Mulher Sem Terra em Movimento” em 
permitir que estas mulheres reconheçam-se em um produto comunicativo, buscando proporcionar que 
suas vozes, extintas dos meios de comunicação hegemônicos, sejam amplificadas. A valorização da 
voz, da opinião, do ponto de vista das mulheres que compõem o documentário coopera com a 
conscientização e mobilização das mulheres na luta contra o patriarcado moderno e contra o 
capitalismo mundializado, que vêm forçando mulheres a permanecerem em situações de sub-
representação, opressão, silenciamento e pobreza. 

A realização de uma peça audiovisual como esta proporciona às mulheres Sem Terra do MST 
a oportunidade de usufruírem de um espaço que lhes vem sendo negado – ou minimizado – pelas 
grandes mídias e que, dentro do MST, ainda é recente sua problematização.  

Durante os bate-papos com mulheres dos assentamentos Eli Vive (Lerroville, Paraná) e Santa 
Maria (Paranacity, Paraná) , todas elas refletiram a respeito da transformação pessoal que vivenciaram 
durante os anos desde que fazem parte do MST. Observamos que quanto mais tempo de militância e, 
consecutivamente, de formação, mais conscientes se tornam as camponesas de seu papel enquanto 
mulheres e da importância do protagonismo feminino para uma sociedade livre de sexismo, 
machismo e opressões de gênero, classe e raça. 

No assentamento Santa Maria, as entrevistadas valorizaram ações como as do coletivo de 
mulheres, que atua mensalmente com leituras de textos voltados para as questões da mulher 
camponesa e trabalhadora e com atividades de lazer exclusiva para elas. Nas reuniões realizadas, as 
mulheres debatem sobre a importância da conscientização da mulher nesse processo de lutas. 

Já no Eli Vive, que possui apenas 2 anos de existência, os coletivos de mulheres ainda estão 
se organizando. Desde o acampamento, as mulheres planejavam formar coletivos femininos para 
fortalecerem as relações entre elas e também contribuir com a emancipação de cada uma. Após serem 
assentadas, elas, que são titulares dos lotes, passaram a unir-se para a realização de atividades que 
geram renda e liberdade financeira à elas, como a criação de uma horta coletiva, de uma panificadora 
coletiva e de um grupo de artesanato. 

Notamos, então, como a partir da luta pela terra, a mulher encontra diversas possibilidades 
para sua transformação enquanto ser humana, alcançando uma consciência do lugar que ocupa na 
sociedade de forma mais eficaz do que mulheres camponesas que não estão inseridas em movimentos 
sociais. Além disso, seus discursos e formas de pensar demonstram como o cotidiano das mulheres 
Sem Terra difere daquilo que é valorizado no discurso do jornalismo hegemônico. 

O documentário também traz esta outra mulher, que não a mulher submissa, inconsciente dos 
processos sociais, frágil e destinada ao lar, ou sexualizada para o consumo masculino, tão valorizada 
nas mídias hegemônicas, mas mulheres empoderadas, conscientes e atuantes na política local, 
nacional e global, reivindicando melhorias na qualidade de vida. Observa-se que as constantes 
formações, a paridade nos cargos de liderança e as lutas organizadas exclusivamente por mulheres 
contra o capital e o agronegócio, têm feito crescer o protagonismo feminino, contribuindo com o 
aumento de sua liberdade; seja a liberdade ao conquistarem suas terras, por assumirem-se donas de 
seus próprios corpos, seja uma liberdade financeira, política ou mesmo sexual. São exemplos de 
mulheres que não são valorizados nos meios de comunicação. 

Além disso, durante a gravação das conversas, percebe-se como as mulheres entrevistadas, 
historicamente silenciada dentro dos espaços de representação pública , desejavam contar suas 
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histórias e declarar seus pontos de vista a respeito dos fatos já conhecido publicamente sob o ponto 
de vista masculino. Muitas delas contavam a primeira vez com um espaço de fala, outras conheceram 
sua potencialidade de fala durante os processos políticos vivenciados no Movimento dos 
Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). 

O documentário, a partir do ponto de vista popular, feminino e de uma comunicação contra-
hegemônica, contribui ainda com a preservação da memória, se mostrando uma ferramenta poderosa 
na verificação das mudanças e avanços ocorridos na vida das mulheres, principalmente as que sofrem 
outras opressões como de raça, de classe, de espaço geográfico, de orientação sexual. 

Conforme relatam militantes entrevistadas para a produção do documentário, as mulheres Sem 
Terra aderiam ao Movimento inicialmente apenas enquanto esposas, acompanhando seus maridos e 
cuidando de seus filhos e das pessoas mais velhas. Entretanto, com o passar dos anos, a inserção das 
mulheres nas atividades políticas e nos cargos de liderança – fortalecido após a determinação da 
paridade de gênero em espaços representativos do Movimento – proporcionou o avanço das mulheres 
e a busca pelo protagonismo feminino. 

Nota-se como fortalecer a memória é também dar potência à estas vozes historicamente 
oprimidas, possibilitando que futuros comunicadores, pesquisadores de gênero interseccional, 
pesquisadores do MST ou da de movimentos sociais brasileiros, analisem as perspectivas de hoje e 
percebam as diferenças nos problemas de gênero da década de 2010 em relação às décadas de seus 
tempos presentes, sob a perspectiva da mulher camponesa Sem Terra.  

Hoje, por exemplo, as mulheres de movimentos sociais que lutam pela terra conseguiram 
avanços no processo de emancipação da mulher e  conquistaram o direito de serem titulares de seus 
lotes por meio da Portaria Nº 981, de 02 de outubro de 2003, em que o INCRA determina a 
obrigatoriedade da titulação conjunta da terra. E esta é uma das conquistas que é reafirmada 
constantemente no documentário. Suas vozes declarar como esta medida, além de uma independência 
financeira, alterou a dinâmica na vida pessoal e no âmbito político, pois lhes permitiu a certeza de 
que, em caso de divórcio, mulheres e crianças não  serão abandonadas sem suas terras. 

Através delas mesmas, protagonistas, percebemos como estas conquistas possibilitam melhor 
qualidade de vida para as mulheres camponesas e demonstram como o envolvimento em um 
movimento social que visa a transformação da sociedade contribui com a formação de consciência 
das mulheres. Hoje, dentro do MST, conforme demonstra o documentário, as mulheres alcançaram 
uma mobilização muito maior do que nos primeiros anos da organização e suas experiências não 
podem ser silenciadas, como vêm sendo pela mídia hegemônica, que atua sob demanda do 
capitalismo mundializado. 

 
 
5. CONCLUSÃO 
  

Com os avanços do capitalismo industrial e do neoliberalismo, verifica-se algum e tardio 
alcance à representação das mulheres nos âmbitos públicos: político e midiático. Embora ele exista, 
a representação de certos temas e opiniões está estruturada em uma sociedade que dita padrões 
opressores e pune as mulheres que fogem à eles. Outro sintoma de nossa sociedade apontado pelo 
educador Paulo Freire é o da “cultura do silêncio” como característica dominante na formação 
histórica brasileira (LIMA, 2012, p.67). Afirma, Freire (1987, p.40): 
 

Aprender a ler e escrever se faz assim uma oportunidade para que mulheres e homens 
percebam o que realmente significa dizer a palavra [grifo do autor]: um comportamento 
humano que envolve ação e reflexão. Dizer a palavra, em um sentido verdadeiro, é o direito 
de expressar-se e expressar o mundo, de criar e recriar, de decidir, de optar. Como tal, não 
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é o privilégio de uns poucos com que silenciam as maiorias [grifo nosso]. É exatamente por 
isto que, numa sociedade de classes, seja fundamental à classe dominante estimular o que 
vimos chamando de cultura do silêncio, em que as classes dominadas se acham semimudas 
ou mudas, proibidas de expressar-se autenticamente, proibidas de ser (FREIRE, 1987, p.40). 

 
O silenciamento de determinados grupos e posições sociais, como o de mulheres, assim como 

a reprodução de estereótipos, conforme Miguel e Biroli (2011, p.55), são aspectos importantes na 
dinâmica da invisibilidade cotidiana destes grupos, contribuindo com a “ativação” ou “neutralização” 
das relações de opressão existentes. 

 Compreende-se que a mídia é quem, na atualidade, detém o maior poder de dar voz e que os 
conteúdos veiculados por ela refletem a ideologia dominante, excluindo e silenciando aqueles que já 
sofrem com sub-representação devido à estrutura político-econômica do neoliberalismo e da 
sociedade patriarcal moderna. 

A partir da compreensão da intersecção entre classe, gênero e trabalho, este artigo vem 
reafirmar a necessidade de práticas políticas para alcançar uma sociedade livre de desigualdades, 
permeando necessariamente a problematização sobre as mídias hegemônicas e a contraposição à elas, 
por meio da comunicação popular, comunitária e contra-hegemônica. Defende-se, então, a 
necessidade de estudantes, estudiosos e atuantes nas áreas de comunicação reavaliarem sua 
responsabilidade social enquanto parte desta esfera privilegiada de representação. 

Devido à relevância da mídia, neste momento torna-se crucial que os comunicadores e 
comunicadoras atuem enquanto amplificadores das vozes de grupos sub-representados, tornando 
visíveis as lutas travadas por estes grupos contra as injustiças e formas de opressão existentes, sob 
um olhar cidadão e responsável. Amplificar a voz destes grupos é também uma forma de lutar contra 
a hegemonia de ideologias que propiciam, naturalizam e reforçam as desigualdades de classe, de 
gênero, de raça, e também de assumir o papel de representantes da sociedade de forma justa e 
responsável. 
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ANUNCIANTES: A PRODUÇÃO DE SENTIDO A PARTIR DAS NOVAS TECNOLOGIAS 
E POR ASSOCIAÇÃO AO FC BARCELONA1 
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RESUMO 
  
O presente trabalho terá a tarefa de analisar a que patamar a internacionalização do futebol foi capaz 
de alcançar novos sentidos a partir de mudanças tecnológicas que estabelecem uma nova realidade 
midiática para anunciantes em partidas futebolísticas. Será levada em conta a circunstância 
verificada em jogos em que o FC Barcelona atua como visitante na liga doméstica nacional 
(campeonato espanhol ou liga BBVA): clube de expressão mundial, mas de forte apelo local, 
regularmente associado à identidade da região autônoma da Catalunha. De forma recorrente, o 
tradicional espaço publicitário das placas de anunciantes é também construído digitalmente, apenas 
para a transmissão de televisão que distribui as partidas pelos quatro cantos do planeta. O fenômeno 
dá luz ao aparecimento de patrocinadores que anunciam em inúmeras línguas estranhas ao idioma 
nativo do time em questão. A partir diagnóstico de Adorno (1941), que lida com a construção de 
bens culturais como produtos, além do conceito de reprodutibilidade técnica, segundo Benjamin 
(1996), espera-se entender a função social de tal fenômeno como a dialética do que é global e local 
aparece de forma a aproximar o que, de fato, é distante, evidenciando contradições que apontam 
uma direção crítica à imagem que o Barcelona projeta mundialmente. 
 
Palavras-chave: Novas Tecnologias; FC Barcelona; Produção de Sentido; Enpecom; 
Comunicação. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 O objeto de análise deste trabalho são as mudanças no produto midiático das mensagens 
publicitárias em jogos de futebol do FC Barcelona quando joga na liga doméstica nacional 
(campeonato espanhol ou liga BBVA). Dito de outra forma, analisar as mudanças deste produto em 
função das mudanças tecnológicas; como esta realidade midiática acontece levando-se em conta as 
novas tecnologias e o sentido produzido a partir delas. Por novas tecnologias, entende-se a 
ocorrência de anunciantes vinculados apenas digitalmente, dirigidos para a transmissão televisiva 
que distribui as partidas para os quatro cantos do globo. Assim sendo, é possível afirmar que 
existem distintas classes ou categorias de anúncios que variam de acordo com o público receptor: 
para o torcedor local que vai ao estádio, anunciantes ligados ao clube mandante da partida; para o 
telespectador via televisão, um outro leque de mensagens publicitárias e marcas, seguindo também 
uma certa distribuição geográfica dos anúncios, seja anunciando empresas e produtos que guardem 
proximidade aos locais de recepção da emissão ou, ainda, adaptando as mensagens aos idiomas que 
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possuam similar proximidade aos receptores – sobretudo da Ásia, desde companhias do Golfo 
Pérsico que usam o árabe, passando por empresas de apostas que usam o chinês como código no 
processo comunicativo.      
 O futebol é a modalidade mais popular dentre todos os esportes. Segundo estimativas da 
consultoria suíça ATKearney, o mercado movimenta anualmente entre R$ 455 bilhões e R$ 577 
bilhões de reais, tendo uma taxa de crescimento nesse faturamento na ordem de 8% ao ano. Ao 
Brasil caberia uma fatia de 2% da quantia assinalada acima, segundo reportagem do jornal O Globo. 
Grande parte desse valor é proveniente dos times de futebol da Europa dotados de inserção mundial, 
verdadeiras marcas globais capazes de sintonizar torcedores para além das fronteiras geográficas 
dos clubes. O Barcelona talvez seja um dos casos mais emblemáticos. Fundado em 1899 por um 
grupo de jogadores ingleses, suíços e catalães, o clube é símbolo da cultura da região autônoma da 
Catalunha, uma das que compõem a monarquia espanhola dos Bourbons. O mote do clube, Més que 
um club, mais que um clube, reflete a inclinação pela independência e pela república como forma de 
governo, valores de grande representação social na região. O sentimento de pertencimento do 
Barcelona à comunidade catalã é reforçado pelo clube ser, do ponto de vista jurídico, uma 
associação sem fins lucrativos, tendo algo em torno de 140 mil sócios, chamados de socis, da qual 
se forma uma assembleia de delegados que é o maior órgão deliberativo do clube. Em 2014, A 
Forbes ranqueou o Barcelona como o segundo time esportivo mais valioso do mundo, orçado em 
US$3,2 bilhões de dólares e a Deloitte o colocou na quarta posição em termos de lucros, com a cifra 
de 484, 6 milhões de euros. Trata-se de um clube de forte apelo local, mas de alcance midiático 
internacional.        
 O objetivo é articular a problemática a partir da revisão de literatura da Escola de Frankfurt, 
mais precisamente partindo do diagnóstico de Adorno (1941), que analisa os bens culturais como 
produto, atribuindo ao conceito de cultura uma dimensão crítica, dialética e de análise. De modo 
mais específico, apoia-se no conceito de reprodutibilidade técnica de Walter Benjamin (1996) e na 
inovação trazida por novos recursos da tecnologia digital que utilizam as tradicionais placas de 
publicidade como cromaquis (Chroma Keys). Segue-se, então, à descrição do objeto deste trabalho 
associado à dimensão teórica já apresentada, a qual fornece o embasamento à análise levada 
adiante; inicia-se com uma breve consideração do binômio físico-simbólico que compreende a 
junção da possibilidade técnica e a sua posterior produção de sentido, item caro à Teoria das 
Materialidades, da qual Benjamin é tido como um dos maiores expoentes. Dessa forma, busca-se 
inferir de que modo a produção de sentido é afetada por tal fenômeno. Além disso, em caráter de 
ilustração, há a exposição de quatro partidas em que o Barcelona é visitante no campeonato 
nacional durante a temporada 2015/2016. Diferentes takes das partidas, retiradas via o recurso 
PrintScreen do site YouTube, mostram as mesmas jogadas sob ângulos diversos, de forma a 
explicitar o objeto em questão e encaminhar a análise; há ainda espaço para rápida explanação da 
organização da competição e de que forma a estrutura institucional dá suporte para este tipo de 
fenômeno, tomando-se o FC Barcelona e a liga de clubes que representa os times participantes do 
campeonato como parâmetros para a demonstração do fenômeno, seguindo-se, por fim, às 
conclusões finais.  
 
 
 
 
 
 
. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO: BENS CULTURAIS COMO PRODUTO – CONTEXTO E 
CRÍTICA 
 
 Theodor Adorno (1941) atribui ao conceito de cultura um caráter dialético que o envolve 
para além do sentido positivo que recebe normalmente. Se o termo Cultura de Massa convoca a 
categoria analítica massa para registrar uma fase mais recente da sociedade, por outro lado, o que 
temos é uma espécie de ambiente regressivo que transforma a cultura em “sistema de 
arregimentação” (ADORNO, 1941, p. 65-66). No artigo “O fetichismo na música como regressão 
da audição”, Adorno estabelece a relação entre cultura e mercadoria. Na contramão de autores como 
Lazarsfeld e Benjamin, sendo este último quem atribuiu ao cinema um caráter redentor no 
surgimento de uma nova arte revolucionária também impulsionada pela técnica, Adorno reitera o 
viés dialético da arte tradicional como potencial negadora da sociedade real, privilegiando a 
reflexão à fruição da produção cultural massificada. A crítica posta por Adorno atesta que quaisquer 
produções no âmbito da cultura realizadas em prol do entretenimento, veiculadas de modo 
massificado, como uma partida de futebol, que pode ser assistida e reproduzida do seu local de 
produção real para muitos outros, não importando a distância, representa a razão de ser da indústria 
cultural; somos captados somente pela fruição ao produto, pelo seu fetiche, na acepção trabalhada 
por Lukacs, de efeito narcotizante. Portanto, uma crítica efetiva da cultura, segundo Adorno, 
deveria considerar o palco de transformações trazido à tona pelo capitalismo avançado.        
 

Adorno dirá que ela [crítica da cultura] deve considerar os seguintes pontos: a) vivemos 
numa sociedade de mercadorias; b) existe uma tendência para a concentração do capital, o 
que significa a produção de bens padronizados; c) por um lado a padronização segue as 
condições da economia contemporânea, por outro ela é um modo de preservar a sociedade 
de mercadorias; d) os antagonismos não mais se limitam à esfera cultural. A indústria 
cultural aparece portanto como uma fábrica de bens culturais que são comercializados a 
partir de seu valor de troca. (ORTIZ, 1985, p. 12). 

 
 
2.1 A REPRODUTIBILIDADE TÉCNICA: UM NOVO PARÂMETRO TECNOLÓGICO NA 
VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE EM PARTIDAS DE FUTEBOL     
 
 Diante do conceito de reprodutibilidade técnica, Walter Benjamin (1996) o convoca em uma 
série de novas categorias analíticas dispostas em sua reflexão teórica a entender a dinâmica dialética 
vinda da tradição marxista, a qual afirma a influência da infraestrutura econômica na superestrutura 
composta pelas relações sociais, leis e instituições, religiões, bem como o Estado e a sociedade e, 
fundamentalmente, a cultura. No entanto, o autor alega que “a superestrutura se modifica mais 
lentamente que a base econômica” (BENJAMIN, 1996, p. 01). Isto posto, Benjamin postula a tese 
da “refuncionalização da arte”. Ela defende a constatação de que da mesma forma que a escrita 
trouxe impactos para a tradição da cultura oral, redefinindo em caráter definitivo um poema antes 
recitado e armazenado na memória, mas agora escrito e reproduzido às mil direções, a fotografia 
também proporcionou o redesenho das Belas Artes de forma irreversível. De uma dada função 
social de qualidade “a”, migrou-se para outra, de natureza “b”. 

Considera-se, portanto, a reprodutibilidade técnica e sua posterior significação como 
pertinentes e dotadas da capacidade explicativa de lidar com o objeto deste presente trabalho e que, 
assim sendo, possibilitem o compartilhamento de inferências do autor deste trabalho sobre a 
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eventual função social que pode surgir vindo de um novo padrão de comunicação publicitária, 
parcialmente adaptada ao pretender atingir o público receptor.  

O mundo digital permite hoje às transmissões televisivas recursos técnicos diversos, 
inexistentes há pouco tempo. É justamente o caso de utilizar as placas físicas de publicidade como 
espécie de cromaqui (Chroma Key) para anunciar, virtualmente, dezenas de marcas e produtos 
próximos dos receptores da Polônia, Tailândia, China ou Brasil, que assistem aos jogos de times 
como o Barcelona aos finais de semana, quando está em ação na liga doméstica nacional, ou Liga 
BBVA. O que acontece é o aparecimento de patrocinadores que anunciam em inúmeras línguas 
estranhas ao idioma nativo dos clubes em questão. Dito de outra forma, é possível afirmar que 
existem distintas classes ou categorias de anúncios que variam de acordo com o público receptor: 
para o torcedor local que vai ao estádio, anunciantes ligados ao clube mandante da partida; para o 
telespectador via televisão, seja de dentro ou de fora da própria Espanha, outro grupo de mensagens 
e marcas publicitárias, seguindo também uma certa distribuição geográfica dos anúncios, seja 
anunciando empresas e produtos que guardem proximidade aos locais de recepção da emissão ou, 
ainda, adaptando as mensagens aos idiomas que possuam similar proximidade aos receptores. Vale 
ressaltar aqui a presença de anunciantes da Ásia, desde empresas do Golfo Pérsico que usam o 
árabe, passando por empresas de apostas que usam o chinês como código no processo 
comunicativo. 
 

 
 
 
3. O BINÔMIO FÍSICO-SIMBÓLICO: DO APARATO TÉCNICO À PRODUÇÃO DE 
SENTIDO 
 
 Para Benjamin (1996), o binômio físico-simbólico é o vínculo indissociável entre a 
capacidade técnica de produzir e reproduzir algo e a sua posterior produção de significado, 
individualmente e no tecido social. A intenção deste trabalho é justamente desvendar, inferindo 
mais especificamente a partir do repertório analítico trazido por Walter Benjamin, a função social, 
qual o estatuto de uma marca internacional como é o Barcelona, ao estabelecer igualmente uma 
relação de parceria com empresas, suas marcas e produtos que podem conviver no cotidiano do 
telespectador. Ou seja, é assistir ao jogo e ver mensagens e signos em polonês, tailandês, chinês e 
até mesmo português. É desse aspecto que o trabalho trata: da visível contradição entre um clube de 
expressão localizada, de forte identidade regional, inclusive linguística, com uma exposição 
internacionalizada disposta a conferir proximidade a uma realidade que é distinta e distante.    
. 
 
3.1 DELIMITAÇÃO DO OBJETO  
 
 Quatro são as partidas mencionadas neste trabalho a título de ilustração do fenômeno. São os 
jogos do Barcelona diante do Real Betis no dia 30/ 4 /2016, a visita ao Levante em 07/ 2 /2016, 
além dos confrontos contra a Real Sociedad no dia 10/ 4 /2016 e frente ao Deportivo La Coruña na 
data de 20/ 4 / 2016. Note-se que todas as partidas tem o Barcelona como visitante. O que sugere o 
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interesse dos anunciantes em se associar ao Barcelona explorando os espaços digitais dos times 
mandantes, uma vez que os jogos em casa do Barcelona já dispõem dos espaços publicitários 
ocupados por patrocinadores de peso, muitos deles do Oriente Médio ou Turquia, como Qatar 
Airways, Turkish Airlines, Beko, Etisalat, entre outros. Do site do You Tube foram extraídos os 
highlights ou os melhores momentos, em que é possível observar diferentes anunciantes na 
transmissão de televisão para o público espanhol e o público de língua árabe diante das mesmas 
jogadas decisivas. No entanto, quando os replays repetem os lances em planos mais fechados, de 
outros ângulos, o enfoque vai para os anunciantes in loco, que de fato aparecem fisicamente 
cercando o campo de jogo. O que se extrai desse mero detalhe é que, independente da transmissão, 
percebe-se que os anunciantes físicos são os mesmos e estão dispostos em posições fixas, tal como 
uma placa de restaurante ou de qualquer outro estabelecimento comercial. 
 Para exemplificar, o jogo do Barça contra o Real Betis. A figura 1 mostra uma tomada do 
gol dos catalães na transmissão ao vivo, acompanhada dos anunciantes virtuais. O que não se 
verifica na figura 2, durante a repetição da mesma jogada. Figura 3 para o gol do Barcelona contra o 
Levante e Figura 4 para o replay com os anunciantes “reais”. Enquanto na figura 3 vê-se um 
determinado anunciante, uma rede de televisão que transmite os jogos da Europa ocidental à Ásia 
menor, o grupo BeIN Sport do Qatar, já a figura 4 mostra o replay da mesma jogada, sendo possível 
visualizar os anunciantes que realmente estão presentes em campo, dispostos em posições fixas ao 
redor da área de jogo e, de quebra, funcionando como cromaquis para a transmissão televisiva. No 
caso da figura 5, a situação se repete. Aqui um lance desperdiçado pelo ataque do Barcelona na 
transmissão televisiva em árabe a países da região: nada melhor do que uma chamada na língua 
vernácula dos receptores no momento da emissão ao vivo; a figura 6, por sua vez, mostra 
exatamente o mesmo momento em um canal ocidental, a rede britânica Sky Sports. Aos seis 
minutos e trinta e um segundos do primeiro tempo, o que se visualiza é um anunciante de apostas 
também britânico, Tempobet.com. Para a figura 7, na partida na Galícia contra o Deportivo la 
Coruña, um anunciante em árabe desfruta do momento capital em que o atacante uruguaio Suárez 
anotava o quarto gol do Barça; a figura 8 “desmente”o que foi criado digitalmente para 
“denunciar” o que realmente aparece em campo: anúncios ligados à liga que organiza o torneio 
e/ou ao clube mandante da partida. O cenário se estende, por fim, às figuras 9 e 10. Ao passo que a 
nona ilustração veicula uma mensagem em turco, na qual a jogada do sexto gol do Barcelona é 
iniciada, a imagem 10 mostra o replay do gol com os anunciantes fixos em campo.  
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4. ILUSTRAÇÕES 
 

         
FIGURA 01 – ANUNCIANTE VIRTUAL                         FIGURA 02 – REPLAY E AUNCIANTES ‘REAIS” 
FONTE: YOU TUBE  (2016)                                                FONTE: YOU TUBE  (2016)                                               
 

                                                                                               

 
FIGURA 03 – LEVANTE E BARCELONA: VIRTUAL   FIGURA 04 – REPLAY DA MESMA JOGADA 
FONTE: YOU TUBE (2016)                                                FONTE: YOU TUBE  (2016)                                               
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FIGURA 05 – TRANSMISSÃO ÁRABE: 6’31’’                FIGURA 06 – TRANSMISSÃO PARA EUROPA: 6’31’’ 
FONTE: YOU TUBE (2016)                                               FONTE: YOU TUBE (2016)                                                
 
 

 
FIGURA 07 – TRANSMISSÃO ÁRABE’                          FIGURA 08 – REPLAY COM ANÚNCIOS “REAIS” 
FONTE: YOU TUBE (2016)                                               FONTE: YOU TUBE (2016)                                                
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FIGURA 09 – ANÚNCIO NA LÍNGUA TURCA               FIGURA 10 – REPLAY COM ANÚNCIOS “REAIS” 
FONTE: YOU TUBE (2016)                                                 FONTE: YOU TUBE (2016)                                                
 
 
5. FC BARCELONA E UM OLHAR PARA A ESTRUTURA INSTITUCIONAL DA 
COMPETIÇÃO 
 
 Do ponto de vista institucional, vale a pena observar que as regras de funcionamento da liga 
de clubes, a Liga BBVA, assumem um caráter propício ao fenômeno que é objeto deste trabalho. A 
Liga BBVA é obrigada pela lei espanhola 19/2013 a garantir acesso e transparência à “informação 
pública e ao bom governo”. Isto vai desde ao organograma com o nome, função e formação das 
pessoas responsáveis até a natureza jurídica da corporação. Graças a esta norma jurídica, a Liga 
BBVA se declara em estatuto ou regimento interno uma “associação desportiva de caráter privado” 
de clubes da primeira e segunda divisão do campeonato espanhol. Além disso, afirma que é 
constituída exclusivamente por “Sociedades Anónimas Deportivas” ou SADs e clubes que são 
associações sem fins lucrativos, categoria que ainda qualifica juridicamente o FC Barcelona. Esse 
detalhe é interessante, pois todos os times nasceram na condição de clubes recreativos e 
associações, em que o lucro não representa a razão de sua existência. Contudo, praticamente todos 
os clubes fundaram SADs, em que a própria associação ou clube detém as ações ou o capital 
majoritário da companhia incorporada. Daí sim a busca pelo lucro se torna formalizada 
institucionalmente, sendo a Liga BBVA uma espécie de sindicato patronal, que defende os 
interesses das corporações. Outro detalhe que é cabal neste trabalho concentra-se no item 12 que 
consta na página 3, na qual a liga define as suas funções em conformidade com a legislação 
desportiva estatal: “3 – La comercialización conjunta de los derechos de explotación de 
contenidos audiovisuales de las competiciones futebolísticas que organiza em los términos 
legalmente previstos”. (LEY 19/2013, 2013, p. 3).  Como a liga é distribuída e acompanhada 
mundialmente, as verbas publicitárias também o são, o que é interessante para a liga, para os clubes 
que, em sua grande maioria, são sociedades anônimas, em que o lucro é uma constante no contrato 
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social das companhias. 
 
 
5. CONCLUSÃO 
 
 Pode-se concluir que o objeto deste trabalho acabou de ser definido dentro dos padrões do 
marketing e do arranjo institucional que o fomenta. A produção de sentido vinda das novidades 
tecnológicas é também proveniente de uma estrutura profissional, quer ao nível dos clubes-empresa 
ou associações desportivas, que por meio de entidade representativa dos times participantes cria e 
retroalimenta a expectativa de maiores receitas publicitárias. Dentro de tal conjuntura, insights de 
mídia que aumentem as possibilidades de retorno sempre serão uma razão de negócio que 
acompanha o espetáculo nas quatro linhas, produzido para a reprodução em massa, de fruição 
imediata, em que detalhes como esses são sonoramente esquecidos, trazendo, sensação de 
proximidade diante de marcas mundiais ou nacionais, ainda que estejam imersas em contextos 
profundamente regionalizados, como é o caso da contradição evidente apresentada pelo FC 
Barcelona, conferindo atualidade ao contexto da apresentação da cultura como produto para Adorno 
(1941), bem como à produção de sentido vinda das mudanças materiais e tecnológicas, conforme 
Benjamin (1996). 

Diante do exposto acima, toma-se a liberdade de concluir que a dialética entre a 
infraestrutura econômica e a superestrutura, morada da produção de sentidos, também é sustentada 
pelo binômio físico-simbólico que une o aparato técnico e as possibilidades de enunciados e 
sentidos que produz. Ainda é possível notar o aparelhamento institucional que dá ao fenômeno uma 
dimensão estratégica de marketing, que almeja o aumento da receita publicitária dando exposição às 
marcas próximas do público internacional, o qual assiste a um evento esportivo realizado a uma 
certa distância geográfica, mas com anunciantes locais ou em idioma próximo ao seu. A dialética do 
que é global e local aparece de forma a aproximar o que, de fato, é distante. 
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RESUMO 
 
Este trabalho pretende analisar a lei do Marco Civil da Internet no Brasil, vigente desde o dia 
12.06.2016, a partir de uma perspectiva dialógica e reflexiva sobre questões como cidadania e 
democracia. Adotando a metodologia de análise documental e análise de conteúdo, observou-se que 
o debate sobre a criação da primeira lei nacional para regulamentar a internet é mantido com a 
finalidade de que haja um contrato social que regulamente as diretrizes de funcionamento para as 
empresas prestadoras de serviços da web. Percebeu-se que o foco do Marco Civil da Internet são as 
operações da rede, ficando de lado questões relacionadas ao desenvolvimento de mecanismos para 
que a internet seja uma mídia efetivamente mais democrática, participativa e inclusiva e que essa é 
uma forma de tentar assegurar que haja neutralidade na rede, garantindo o princípio de que os 
provedores não podem privilegiar ou restringir o acesso a qualquer pacote de dados na internet. 
 
Palavras-chave: Marco Civil; Internet no Brasil; Cidadania; Democracia Digital; Comunicação e 
Sociedade. 
. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A internet e os recursos tecnossociais presentes cada vez mais no cotidiano modificaram as 
formas de comunicação e de relacionamento interpessoal. Não é mais necessário que as pessoas 
marquem um horário e um local para se encontrar com os amigos, pois elas já estão conectadas 24 
horas por dia com eles através de seus celulares. A presença das tecnologias digitais proporcionou 
um novo paradigma humano, com novas formas da vida social, trouxe novos valores e novas 
sensibilidades sobre o tempo e os acontecimentos (CANCLÍNI, 2008, p. 53). 

Ler jornal, utilizar mapa local para se orientar na cidade, escrever carta, preencher 
formulário, marcar reunião na agenda, usar agenda telefônica, fazer compras, consultar uma 
enciclopédia a até assistir televisão são exemplos de ações rotineiras que foram radicalmente 
modificadas pelo advento da internet. Ações que antes eram feitas de modo disperso, agora são 
feitas de modo centralizado, num ambiente de convergência de mídia. A internet modificou, 
inclusive, o vocabulário dos cidadãos que antes diziam "te encontro mais tarde na cantina da 
faculdade" e agora respondem via aplicativos como WhatsApp com abreviações e emoticons. 
                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT de Comunicação e Sociedade, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2 Mestranda PPGCOM/UFPR, especialista em Comunicação Audiovisual pela Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUC-PR) e especialista em Sociologia Política pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
suelenhomrich@gmail.com. 
3  Mestranda PPGCOM/UFPR, jornalista graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
salgueiro.malu@gmail.com. 
4  Mestranda do PPGCOM/UFPR, jornalista graduada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
nick.jornal@gmail.com. 
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As redes virtuais também alteraram o modo como as pessoas veem os fatos e leem sobre os 
acontecimentos, principalmente pela grande quantidade de informações que circulam pela internet 
diariamente. Na rede há uma superabundância de conteúdos propagados, o que torna difícil a sua 
classificação (CANCLÍNI, 2008, p.61). Paradoxalmente, a internet proporciona um ambiente onde 
milhões de pessoas se expressam a partir de plataformas diversas e conteúdos audiovisuais e onde 
as sociedades podem criar mecanismos que tensionem os sistemas de governo convidando a 
população para manifestações, por exemplo. 

Em vigência desde o dia 12/06/2016 – a partir de um decreto assinado pela presidente em 
exercício Dilma Rousseff5 trinta dias antes dessa data e publicado em edição extra no Diário Oficial 
da União, o Marco Civil da Internet, oficialmente denominada Lei N° 12.965/146, é a lei que 
regulamenta o uso da World Wide Web no Brasil, estabelecendo direitos e deveres dos usuários e 
provedores de internet no país. Enquanto projeto de lei, surgiu em 2011 e obteve aprovação na 
Câmara dos Deputados no dia 25 de março de 2014 e no Senado Federal no dia 22 de Abril de 
20147, após quase três anos de tramitação. Os principais pontos abordados pelo marco civil são: 
neutralidade na rede, privacidade na web, registros de acesso e a finalidade social da rede.  

Dentro da metodologia de análise documental e análise de conteúdo, o objetivo é fazer uma 
reflexão sobre o Marco Civil da Internet a fim de observar como estão abordadas questões como: 
liberdade de expressão, comunicação social, cidadania, representatividade, democracia e 
participação popular. Um dos principais referenciais teóricos que norteia as pesquisas sobre a 
internet é o autor Bruno Latour (2011) com a sua contribuição científica inserida no campo sobre 
Ciência Tecnologia e Sociedade. Já Lévy (2002) aborda questões relacionadas à convergência 
digital e trás reflexões sobre como democracia acontece na rede. Por fim no âmbito comunicacional, 
os autores que se destacam para este trabalho são Wolton (2003), Silverstone (2005) e Canclíni 
(2008). 

 
A tecnociência do século XXI se apresenta através de um conjunto tão 

complexamente relacionado de questões científicas, técnicas, éticas, sociais, políticas, 

econômicas e ecológicas que não se pode pensá-la em termos estritamente técnicos. Não se 

trata apenas de implicações e impactos advindos das atividades tecnocientíficas, como se 

elas estivessem acima ou fossem anteriores à cultura e à sociedade: em verdade, ciência e 

tecnologia são construídas no mesmo movimento que se constrói a cultura, a sociedade e a 

própria natureza. Portanto, formular conceitos e políticas de ciência e tecnologia voltadas 

ao fomento da produção do “conhecimento de ponta” demanda um trabalho interdisciplinar 

que vai além de uma visão técnica ou científica. (CARVALHO, 2006, p.2) 

 

As grandes corporações que já haviam adentrado diversos meios como cultural,  esportivo e 
musical, agora também habitam a internet e usam a rede para  extrair informações sobre os diversos 
hábitos de compra e de consumo dos internautas, tendo como pretexto melhorar a experiência dos 

                                                 
5 Dilma Rousseff assina decreto que regulamenta o Marco Civil da internet. Disponível em 
http://www.abranet.org.br/Noticias/Dilma-Rousseff-assina-Decreto-que-regulamenta-Marco-Civil-da-Internet%3B-
confira-a-integra-do-documento-1071.html#.V4JdPbgrLIU. Acessado em 09.07.2016 
6 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2014/lei/l12965.htm. Acessado em 08.07.2016 
7 Senado aprova Marco Civil da Internet. Disponível em http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/04/senado-aprova-
marco-civil-da-internet.html. Acessado em 08.07.2016 
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usuários.  A internet passou a ser adotada assim, como uma estratégia do capitalismo, pois a partir 
dos dados mercadológicos extraídos da rede, as empresas cada vez mais disponibilizam conteúdos 
específicos e direcionados de acordo com o que elas acreditam ser as demandas específicas dos seus 
públicos (CANCLÍNI, 2008, p.88).  

A existência de uma regulamentação normativa para o acesso à internet, portanto, é uma 
questão estratégica determinante para os moldes da sociedade contemporânea midiatizada e 
hiperconectada, na medida em que visa à criação de condições para que a rede se desenvolva de 
maneira mais democrática, tendo em vista que se tornou um ambiente com conteúdos e interesses 
heterogêneos e plurais, segundo Wolton (2003). Consequentemente aumentam as chances de que 
haja uma maior participação, representatividade e também inclusão da população. Uma 
regulamentação adequada aos parâmetros democráticos poderia, por exemplo, restringir a 
participação na internet por parte dos grandes oligopólios midiáticos existentes hoje no Brasil, 
representados por grupos emblemáticos de poder hegemônico como Organizações Globo, Rede 
Record, Rede Bandeirantes, SBT, Editora Abril, Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo 
(LIMA, 2002, p. 15). 

 
  

2. HISTÓRIA DA INTERNET 
  

No final da década de 1950 enquanto o mundo assistia a disputa pelo poder durante a Guerra 
Fria, protagonizada pelos Estados Unidos e pela União Soviética, o departamento de defesa norte-
americana criou a Advanced Research Projects Agency - Arpa8, uma agência militar de pesquisas 
que tinha inicialmente suas investigações pautadas no desenvolvimento da ciência e tecnologia.  
Após quase ser extinta (pois os projetos iniciais aos quais a agência se dedicava passaram a ser 
responsabilidade de outros setores, como a National Aeronautics and Space Administration - Nasa 
e outras unidades militares), a Arpa teve um reenquadramento de sua missão e o foco passou a ser 
as pesquisas de longo prazo com a participação de universidades.  

Nesse cenário, surgiu em 1969 a Arpanet, programa de desenvolvimento criado por 
pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology - MIT, com a finalidade de conceber uma 
rede para integrar computadores das instituições governamentais financiadas e comandadas pelos 
Estados Unidos. Portanto, a Arpanet tinha o objetivo de otimizar o uso dos computadores, itens 
ainda caríssimos na época, além de desenvolver o conhecimento de técnicas de comunicação de 
dados através da rede de computadores. 

No Brasil, a Embratel lançou em 1994 um serviço experimental para conhecer melhor a 
internet e somente em 1995 o Ministério das Telecomunicações e o Ministério da Ciência e 
Tecnologia abriram o setor para a exploração comercial brasileira. Antes disso, no início da década 
de 1990, a internet no Brasil era utilizada no ambiente tecnoacadêmico, em universidades para que 
estudantes e professores pudessem receber e compartilhar informações sobre suas pesquisas, com os 
diversos contingentes científicos ao redor do mundo. 

Em 2015 o número de internautas no mundo era de 3,2 bilhões, de acordo com a União 
Internacional das Telecomunicações9, órgão vinculado à Organização das Nações Unidas - ONU. Já 
no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IGBE divulgou em 2014 uma pesquisa 
que revelou que mais de 50% das casas brasileiras já tinham conexão com internet10, o que 
                                                 
8 Em 1972, o nome da agência passou a ser Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA. Disponível em 
http://www.darpa.mil/about-us/darpa-history-and-timeline. Acessado em 07.07.2016 
9 Mundo tem 3,2 bilhões de pessoas conectadas à internet, diz UIT. Disponível em http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/05/mundo-tem-
32-bilhoes-de-pessoas-conectadas-internet-diz-uit.html. Acessado em 08.07.2016 
10 Internet chega pela 1ª vez a mais de 50% das casas no Brasil, mostra IBGE. Disponível em 
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significava cerca de 95 milhões de brasileiros acessando diariamente a rede mundial de 
computadores. Essa pesquisa mostrou ainda que até 2013, a maioria das conexões era feita por 
computadores, os quais a partir de 2014 perderam o primeiro lugar dentre os dispositivos de acesso 
à rede para os smartphones. 

 
 

3. ANÁLISE DE CONTEÚDO DA LEI COM FOCO EM PALAVRAS-CHAVE  
 

A definição de Berelson (1952, p. 18) da análise de conteúdo é: “uma técnica de pesquisa 
para descrição quantitativa, objetiva e sistemática do conteúdo manifesto da comunicação”.  Já 
Kolbe e Burnett (1991, p. 243) afirmam que a “análise de conteúdo é um método de pesquisa 
observacional, que é usado para avaliar sistematicamente o conteúdo simbólico de todas as formas 
de comunicação registradas. Essa comunicação pode ser analisada em vários níveis (imagens, 
palavras, papéis etc.), criando assim uma ampla gama de oportunidades de pesquisa”. 

Por sua vez, Bardin (2000, p. 42) define a análise de conteúdo como: “Um conjunto de 
técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos, sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 
mensagens”. A técnica foi usada inicialmente há mais de 200 anos, para analisar textos de artigos de 
jornais e revistas, propagandas, discursos políticos, hinos, estórias folclóricas e enigmas. Mas foi 
nos Estados Unidos, nas quatro primeiras décadas do século XX, que começou a ser usada mais 
fortemente (BARDIN, 2000). A princípio, o material analisado era essencialmente jornalístico.  

Segundo Bardin (2000) foi na Primeira Guerra Mundial que se intensificou a análise de 
propagandas, estudos estes, que se ampliaram por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Depois 
disso, a análise de conteúdo parece ter ficado esquecida durante algum tempo. Mas logo após, no 
período que se inicia nos anos 1950 e vai até a década de 1960, a técnica renasceu. Observou-se 
uma expansão de suas aplicações a disciplinas muito diversificadas, além do surgimento de novos 
questionamentos e respostas no plano metodológico, sendo considerada essa a “segunda juventude” 
da análise de conteúdo, dado seu crescimento e diversificação de aplicação. Analisando a situação 
de 1960 até os dias de hoje, Bardin destaca três fenômenos que têm afetado diretamente a análise de 
conteúdo. São eles: surgimento e desenvolvimento dos recursos de informática, que permitem, entre 
outras coisas, a manipulação rápida de uma grande quantidade de informações; interesse crescente 
pelos estudos ligados à comunicação não verbal e aplicação da técnica a trabalhos linguísticos, cuja 
precisão torna-se inviável.  

Dentro dessa perspectiva epistemológica, optou-se por explorar a técnica da lexicometria 
para identificação e quantificação de palavras-chave na lei do Marco Civil da Internet, por ainda 
hoje ser considerada pela maioria dos autores mencionados como um procedimento metodológico 
objetivo, descritivo, indutivo e científico. Bardin (2000) comenta a importância da técnica para: 

 
 “tratar estatisticamente dados qualitativos sob fundo quantitativo para a caracterização 

topológica e combinatória de elementos lexicais de um corpus dado e delimitado, a fim de que a 

trajetória do discurso, por operações conhecidas e controladas, seja balizada, e a topologia e a 

combinatória dos elementos lexicais do corpus caracterizadas”. (BARDIN, 2009, p.21). 

                                                                                                                                                                  
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/internet-chega-pela-1-vez-mais-de-50-das-casas-no-brasil-mostra-ibge.html. Acessado em 
08.07.2016 
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Assim sendo, na tabela apresentada a seguir foram elencadas algumas palavras consideradas 
mais relevantes para a elaboração da análise empírica deste trabalho. Estabeleceram-se como 
critérios de identificação e seleção os termos ou expressões mais recorrentes na redação da 
legislação que remetem à importância da rede no país ser oficialmente registrada como uma 
plataforma de comunicação para o exercício da cidadania e da participação social o mais livre, 
transparente, neutra e aberta possível: 

 

  
FIGURA 1: ANÁLISE DE CONTEÚDO POR PALAVRA-CHAVE 
 
 

E a partir desta que pode ser considerada uma microanálise, a priori, dos termos explicitados 
(em contraponto, ao caráter corporativista que também se revela, conforme uma macroanálise 
interpretativa igualmente delineada na sequência deste trabalho), fica evidenciado que a legislação 
busca cumprir claramente o princípio de garantia comunicacional da internet no Brasil ao se mostrar 
na redação da lei uma preocupação expressa de contemplar mais participação, abertura e 
neutralidade possível, coerente com a proposta legislativa de se criar uma primeira lei geral sobre o 
assunto, de modo a funcionar como base para um contrato social entre provedores, prestadores de 
serviço e usuários. 

Contribuindo para ampliar o debate, vale destacar a opinião do filósofo e professor francês 
Pierre Lévy, um dos mais conceituados especialistas acadêmicos nos temas relacionados à 
cibercultura e comunicação digital, autor de diversos livros, como Ciberdemocracia (2002). Em 
passagem recente como palestrante em evento no Brasil, o autor atendeu ao pedido da reportagem 
do Jornal o Globo, do Rio de Janeiro, para comentar o Marco Civil da Internet (na ocasião prestes a 
ser aprovado no Congresso Nacional), em matéria de autoria de Rennan Setti, publicada em 14 de 
março de 201411. 

                                                 

11 Neutralidade na internet: o Brasil está na vanguarda, diz Pierre Lévy. Disponível em 

http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/neutralidade-da-internet-brasil-esta-na-vanguarda-diz-pierre-levy-

11885176.  Acessado em 13.07.2016 

 

ANÁLISE CONTEÚDO LEI DO MARCO CIVIL DA INTERNET POR PALAVRA-CHAVE

PALAVRAS OU EXPRESSÕES-CHAVE FREQUÊNCIA DE CITAÇÃO
Acesso; acessibilidade 19 vezes
Comunicação 14 vezes
Livre; liberdade de expressão; manifestação do pensamento 11 vezes
Participação; participativa;  colaborativa; colaboração 7 vezes
Transparência; clareza; informações claras 6 vezes
Direito e respeito à privacidade; vida privada; confidencialidade; proteção dados pessoais 6 vezes
Neutralidade; não discriminação/discriminatória 5 vezes
Abertura; aberta 4 vezes
Exercício da cidadania 4 vezes
Gratuita 2 vezes
Interesse da coletividade; democrática 2 vezes
Desenvolvimento humano, econômico, social e cultural 2 vezes
Pluraridade e diversidade 1 vez
Inclusão digital 1 vez
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Destacando a importância da neutralidade da internet já no título, a entrevista mostra um 
autor de vanguarda internacional valorizando a iniciativa brasileira de se criar um marco civil para 
as operações na rede, aproveitando para defender o alerta de mais transparência na relação entre 
internautas. “Não sei se somos manipulados pelos algoritmos, porque somos nós que os 
manipulamos. Mas eles não são transparentes”, afirma Lévy¹³. Como um otimista sobre a influência 
da internet para a sociedade, o filósofo diz que o Brasil está próximo aos países avançados na defesa 
da neutralidade na rede, garantindo o princípio no qual os provedores não podem privilegiar ou 
restringir o acesso a qualquer pacote de dados na internet, sendo este, na opinião do autor, um dos 
pontos mais sensíveis e polêmicos da rede em todo o mundo. 

 
 

4. ANÁLISE DO MARCO CIVIL SOB A PERSPECTIVA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE 
 

A demanda por contratos sociais e formalização de uma ética entre os sujeitos e instituições 
que viabilizam a internet e, ao mesmo operam dentro dela, surgiu pouco tempo após o 
estabelecimento da web como plataforma de trocas sociais, econômicas e intersubjetivas, conforme 
descrevem Rezende e Lima (2015). As articulações em escala global em torno das garantias civis no 
ambiente on-line começaram ainda nos anos 1990. No Brasil, as mobilizações em torno da 
normatização do papel de prestadoras de serviços, governos e usuários-cidadãos começou em 2009. 

O percurso desde o debate e objetivos originais do Marco Civil como “conjunto de normas 
que regulamentariam o uso da internet e que teriam como princípios a neutralidade da rede, a 
privacidade do usuário e a liberdade de expressão” (REZENTE e LIMA, 2015), até o texto final 
aprovado este ano, cujo viés enfatiza as disposições da autoridade pública e das prestadoras de 
serviços de internet, pode ser descrito, no âmbito deste trabalho, sob a perspectiva da teoria do ator-
rede (actor-network ou ANT) proposta por Bruno Latour (2012). O conceito de ator-rede remete ao 
campo de estudos da Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e prevê a sociedade como configurada 
em redes que interligam atores humanos e não humanos com capacidade igual de interferência e 
negociação no funcionamento de um determinado aspecto ou fenômeno da rede. 

A mobilização que daria origem ao Marco Civil acionou uma teia de atores ao longo dos 
anos e a formulação do texto evidenciou demandas e conflitos por legitimidade e representatividade 
de alguns sujeitos e grupos em relação a outros e às instituições envolvidas, bem como jogou luz 
sobre uma estrutura material e objetiva de aparatos, tecnologias e processos que por si só não 
expressam opinião ou posicionamento, mas apresentam possibilidades e limitações que delimitam 
os rumos da legislação, e com os quais é preciso negociar para que se chegue a um consenso.  

Uma característica útil da ANT como perspectiva analítica é privilegiar o caráter não 
absoluto dos atores que compõe a rede e as circunstâncias em que ela existe: 

 
Fiel aos princípios relativistas, ao invés de dividir o domínio do social, como muitos 

manuais de sociologia, em uma lista de atores, métodos e domínios já considerados 

membros da esfera social, organizei a primeira parte da obra por tipos de controvérsias em 

torno do que compõe esse universo. Acho possível trabalhar com as principais intuições das 

ciências sociais examinando cinco grandes incertezas:  

• a natureza dos grupos: há varias formas contraditórias de se atribuir identidade aos 

atores; 

• a natureza das ações: em cada curso de ação, toda uma variedade de agentes parece 
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imiscuir-se e deslocar os objetivos originais; 

• a natureza dos objetos: o tipo de agências que participam das interações 

permanece, ao que tudo indica, aberto; 

• a natureza dos fatos: os vínculos das ciências naturais com o restante da sociedade 

parecem ser constantemente fonte de controvérsias; 

• finalmente, o tipo de estudos realizados sob o rótulo de ciência do social, pois 

nunca fica claro em que se nítido exato se pode dizer que as ciências sociais são empíricas... 

(LATOUR, 2012, p. 42) 
 

Nesse sentido a ATN de Latour se aplica por relativizar a divisão tradicional que o 
pensamento científico faz entre sujeitos e objetos e entre natureza e sociedade. Na discussão sobre 
internet e a replicação do mundo social em suas malhas, a superação dessa perspectiva é pertinente, 
pois o não humano é, ao mesmo tempo, objeto de conflito e fator determinante de variáveis 
diretamente ligadas à representação e à cidadania na web, como acessibilidade, privacidade 
individual, transparência institucional e neutralidade dos serviços prestados e da própria World 
Wide Web como ambiente. (LATOUR, 2012) 

A lógica do ator-rede pode ser percebida no anseio coletivo pela normatização da internet. 
Essa necessidade social e as ações dela decorrentes só surgem pelo reconhecimento da web como 
entidade híbrida, humana e não humana, real e autônoma. Não se duvida de sua existência, 
concretude e impacto nos sujeitos e suas formas de organização e troca. Caberia então aos discursos 
humanos, no caso da Lei 12.965/2014, o discurso jurídico: dar garantias e atribuir responsabilidade 
aos vários segmentos da sociedade que interagem na rede, e, na medida do possível, aos 
componentes físicos e tecnológicos que formam e delimitam as capacidades da internet. 

Assim, o próprio Marco Civil, ao entrar em vigor, passa a ser um ator-rede com função 
reguladora e, no contexto deste trabalho, cabe examinar os tópicos legais para tentar enxergar quais 
elementos da rede sociotécnica são acionados pelo discurso jurídico, e qual informação a referida 
lei pretende fazer circular pela malha de interesses a fim de normatizar serviços, deveres e direitos 
dentro do que o próprio documento define como seus objetivos, explicitados no Artigo 4º: 
promover o direito de acesso à internet a todos os cidadãos; promover acesso à informação, ao 
conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos; promover a 
inovação e fomentar a ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso; promover a 
adesão de padrões tecnológicos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a 
interoperabilidade entre aplicações e bases de dados12. 

A leitura minuciosa da Lei 12.965/2014 aponta no corpo do texto a tentativa de equilíbrio na 
representação dos grupos sociais de interesse. A definição dos objetivos do Marco Civil, citada 
anteriormente, bem como a conceituação do que é internet13 e o esforço de situar governo, 
prestadores de serviço e cidadãos14 mostram a busca por manter, em algum grau, a pluralidade da 
mobilização inicial que levou à formulação da legislação. Porém, o texto é mais extenso e detalhado 
no Capítulo III 15, que dispõe sobre a prestação e contratação de serviços de internet no Brasil, 
dialogando, basicamente, com as empresas que detém posse do aparato tecnológico e econômico 
para viabilizar o acesso à web para os demais setores da sociedade.  
                                                 
12 Lei Nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2014/lei/l12965.htm. Acessado em 17.07.2016 
13 Artigo 5º da Lei Nº 12.965 
14 Capítulo II – dos direitos e garantias dos usuários 
15 Capítulo III – da provisão de conexão e aplicações de internet 
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A prevalência do caráter contratual na informação reguladora na rede de atores criada pelo 
Marco Civil pode ser atribuída, em primeiro lugar, ao fato de que os cidadãos constituem um grupo 
heterogêneo cujas demandas dificilmente são abarcadas e apaziguadas nos limites do discurso 
jurídico, que pode, ainda assim, lhe assegurar, ainda que em linhas gerais, garantias de acesso, 
expressão e participação. Por outro lado, as prestadoras de serviços de internet constituem um ator 
institucional mais perceptível, com quem o governo pode estabelecer o diálogo contratual via 
vocabulários legais e econômicos. Além disso, as empresas enquanto entidades livres para operarem 
nos mercados precisam de regulamentação detalhada de como inserir suas atividades dentro do todo 
maior da sociedade – e cabe ao governo, como representante legítimo da população, tratar com as 
figuras mercadológicas em nível institucional na forma de leis.  

Para abordar especificamente a questão dos discursos que circulam na rede de atores e a 
quem eles se dirigem, a noção de caixa preta, também cunhada por LATOUR (2011), oferece um 
lugar de fala interessante, pois aponta o caráter não pacífico da construção de significados 
compartilhados e das relações intersubjetivas e institucionais de produção, transmissão e 
concentração de conhecimento, técnicas e bens tecnológicos 

.  
A expressão caixa-preta é usada em cibernética sempre que uma máquina ou 

conjunto de comandos se revela complexo demais. Em seu lugar é colocada uma caixinha 

preta, a respeito da qual não é preciso saber nada, a não ser o que nela entra e do que dela 

sai. (...) Ou seja, por mais controvertida que seja sua história, por mais complexo que seja 

seu funcionamento interno, por maior que seja a rede comercial ou acadêmica para a sua 

implementação, a única coisa que conta é o que se põe nela e do que dela se tira. 

(LATOUR, 2011, p. 4) 

 

A caixa preta como conceito, técnica ou máquina que não gera controvérsia nem contestação 
sobre seus fundamentos e operação cabe, neste artigo, como um ponto de partida para refletir sobre 
o caminho percorrido desde as movimentações de 2009 no Brasil em torno da regulamentação da 
internet até o texto final que passa a valer no ano de 2016.  

O processo que encerrou o debate naturalmente controverso em torno dos limites da web 
como meio de comunicação, expressão e manifestação – bem como campo econômico 
legitimamente passível de exploração, dentro de uma caixa preta institucional aparentemente 
pacificada – muito dificilmente esgota os conflitos econômicos, culturais e éticos em torno da 
plataforma, que ainda é relativamente recente em seu uso doméstico e na amplitude social. Um 
exemplo é a questão controversa da privacidade e da possibilidade de servidores deterem dados de 
usuários em seus centros de armazenamento. A questão foi uma das mais polêmicas desde o 
começo da discussão sobre legislações para o ambiente da web, e, na versão final da lei brasileira, 
contemplou as empresas em detrimento dos cidadãos, como aponta o Artigo 11º: “Na provisão de 
conexão à internet, cabe ao administrador do sistema autônomo respectivo o dever de manter os 
registros de conexão sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de um ano, nos 
termos do regulamento”16. 

É possível pensar, então, que os desdobramentos do Marco Civil em termos de 
representatividade democrática, para além de seu conteúdo textual, só poderão ser examinados a 
partir de sua entrada em vigor. Isso porque apenas no contexto de aplicação cotidiana é que se pode 
avaliar a eficiência do caráter regulador da legislação do ponto de vista dos contratos de serviços, 

                                                 
16 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acessado em 17.07.2016 
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do caráter representativo sob o aspecto da garantia de acesso, segurança de dados pessoais e 
expressão individual/coletiva dentro do que Silverstone (2005) define como mediação: 

 
 “atividade mais ou menos contínua de engajamento e desengajamento que tem em 

sua fonte ou seu foco os textos mediados, mas que dilatam a experiência e são avaliados 

sob a luz de uma infinidade de maneiras” (SILVERSTONE, 2005, p. 33) 

 

Os vários públicos acionados pelo debate da regulamentação da internet e pelo Marco Civil 
como ator-rede dessa normatização é quem vão, na experiência prática, atribuir e fazer circular na 
rede de interesses os significados reais e compartilhados do documento com poder jurídico. 

 
 

5. CONCLUSÕES 
 

Pode-se dizer que a pesquisa revelou pontos de tensão entre a elaboração teórica e valorativa 
do Marco Civil da Internet e sua materialização em texto jurídico aparentemente resolvido. Um 
deles seria justamente o desequilíbrio, até certo ponto, entre a teoria e prática da garantia de direitos 
civis quando o assunto é a utilização da web. Ao mesmo tempo em que uma análise de conteúdo por 
meio da lexicometria aponta uma grande presença de termos ligados à acessibilidade, liberdade de 
expressão e participação, o esforço interpretativo revela que o conteúdo de trechos da lei diz mais 
respeito aos ajustes de conduta das empresas e prestadoras de serviço.  

Verificou-se ainda que o elemento não humano em questão, apesar de trazer avanços, ainda 
não contempla todas as pautas e bandeiras dos movimentos sociais que pressionaram pela sua 
aprovação. Artigos como os de número 11 e 15, por exemplo, geram controvérsia por coibirem a 
liberdade de expressão e não garantirem que a privacidade dos dados e informações dos usuários 
seja preservada, dando às prestadoras de serviço poder de armazenamento e controle sobre material 
cuja circulação na web está associada a posicionamentos fundamentalmente éticos, não 
corporativos. 

Aprofundando o impasse descrito anteriormente, o olhar deste artigo sobre a referida 
legislação aponta ainda que, mesmo tratando de garantir elementos como cidadania, participação e 
liberdade de expressão, o Marco Civil da Internet acaba fazendo referência muito mais às empresas 
e operadoras de serviço. Ou seja, para garantir direitos aos cidadãos, é preciso muito mais impor 
limites ao empresariado do que focar no comportamento e capacitação dos usuários para o uso ético 
e esclarecido da web. 
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RESUMO 
  
Este projeto de iniciação científica tem como objetivo analisar, estudar e entender como se dá o 
processo de reinvenção das assessorias de imprensa de Curitiba a partir da operação Lava Jato. O 
artigo questiona de que forma esta nova postura irá transformar o mercado e as rotinas de trabalho 
dos jornalistas das assessorias de comunicação e das redações. A operação Lava Jato começou em 
março de 2014 e, desde de então, vem tomando cada vez mais espaço de noticiabilidade dentro dos 
veículos de comunicação. Em consequência disso, as empresas de assessoria de imprensa têm se visto 
em um cenário no qual precisam redescobrir espaços para poder publicar notícias de seus clientes, 
que não têm envolvimento com a Lava Jato. Isso porque muitas entrevistas são diariamente 
desmarcadas por conta do surgimento de novidades no decorrer da Operação Lava Jato. Diversas 
reportagens pré-agendadas pelos jornalistas dos veículos de comunicação com os clientes dos 
jornalistas de assessorias de comunicação não são realizadas. Além disso, a crise atual do jornalismo 
é citada pelos assessores de imprensa como motivo para a redução das reportagens advindas de 
sugestões das assessorias. 
 
 
Palavras-chave: Assessorias de Comunicação, Jornalismo, Curitiba, Operação Lava Jato.. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 A Operação Lava Jato foi deflagrada pela Polícia Federal em março de 2014 para investigar 
um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras 
brasileiras e políticos. O responsável pelas investigações, juiz federal Sérgio Moro, atua na sede da 
Polícia Federal em Curitiba, o que fez da cidade o centro das atenções dos veículos de comunicação 
do país inteiro. Os investigados e acusados que são detidos ou presos são trazidos para a carceragem 
da PF na capital paranaense. Todos os depoimentos são realizados em Curitiba. Como os réus são 
políticos e grandes empresários, a operação atrai atenção da imprensa do Brasil inteiro que vem à 
capital do Paraná para acompanhar as investigações.  
 Diante de uma operação que já completou dois anos e causou transformações em vários 
setores do país a partir das denúncias e acusações, a imprensa local também teve de se adaptar. Para 
                                                
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Sociedade, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. Projeto de Iniciação Científica, do Curso de Jornalismo, da Universidade Positivo (UP). 
2  Estudante do curso de Jornalismo da UP, e-mail: eduardos.vernizi@hotmail.com  
3  Orientador do trabalho. Professor do Curso de Jornalismo da UP, e-mail: sandranodari@gmail.com. 
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acompanhar os depoimentos e os trabalhos da Operação Lava Jato, jornalistas passam o dia inteiro 
na sede da PF. Além disso, edições de radio-jornal, telejornal, veículos impressos e on-line, tratam 
deste assunto com destaque quase diariamente.  
 No Manual do Foca o conceito do que é notícia e portanto deve ser noticiado no dia perpassa 
a noção de fato: “Porque o fato é: novo (não se conhecia ontem ou minutos atrás); é inusitado 
(estranho, exótico); é sensacional (apela as sensações); é misterioso (suscita questões e dúvidas)”. 
(JORGE, 2010: p. 20). Os critérios usados na hora de selecionar uma notícia variam de um veículo 
para outro, no caso do Jornal Nacional são: abrangência; gravidade dos resultados; caráter histórico; 
contexto; relevância social (BONNER, 2009: p. 93 a 105). Ao avaliar as notícias que surgem em 
decorrência da Operação Lava Jato o critério de noticiabilidade que valida a cobertura pode ser 
aplicado a quase todos os conceitos usados pelo Jornal Nacional (e por consequências por suas 
afiliadas).  
 Rudin explica os fatores que exercem controle sobre o Jornalismo: “Propriedade e Controle: 
empresas e organizações poderosas; Financeira: necessidade de empresas jornalísticas produzir lucro; 
Tempo, espaço e tecnologia: deadline; Rotinas burocráticas e de trabalho: processo industrial de 
produção de notícias” (2008, p. 07). Estes fatores influenciam o jornalista na escolha das notícias a 
ser veiculadas.  
 Os veículos de comunicação têm equipes fixas de produção, algumas empresas com número 
maior, outras, menor de equipes. A escolha de aonde enviar os jornalistas depende do valor de cada 
notícia, mas também do tamanho das equipes e de disponibilidade técnica. Como a Operação Lava 
Jato tem repercussão nacional, e em determinadas situações até mundial, não há como deixar de cobrir 
este caso sediado na capital. Ao enviar equipes para a sede da Polícia Federal, muitas vezes, não há 
como cobrir outras pautas por falta de pessoal ou falta de tempo e espaço nos veículos de 
comunicação.  
 Diante disso, as empresas de assessoria de comunicação tiveram também de se encontrar 
maneiras para conseguir publicar notícias relacionadas a seus clientes de Curitiba e que não têm 
ligação com a Lava Jato. Desde o início da operação, o que os assessores mais têm ouvido de 
jornalistas das redações, principalmente de emissoras de televisão, é que as entrevistas de seus 
clientes, bem como as reportagens com eles, foram canceladas por causa da Lava Jato. Entrevistas 
que são agendadas com uma semana de antecedência, são desmarcadas na véspera ou mesmo minutos 
antes de o programa ir ao ar porque uma notícia mais importante da Operação tomou o lugar que ela 
teria no noticiário. Toda a programação do entrevistado, que muitas vezes, altera sua agenda para 
conceder a entrevista, é perdida. Este fato, que tem sido comum, gera reclamações ao assessor de 
imprensa que por outro lado não tem nenhuma ação possível a tomar. Já que a notícia nova é a de 
maior interesse do telejornal.  
 A Central Press, uma das maiores empresas de assessoria de comunicação de Curitiba, cria 
estratégias para encontrar soluções e conseguir divulgar as notícias de seus clientes. Segundo Lorena 
Nogaroli, sócia proprietária da empresa, uma das formas de não perder o espaço existente nos 
telejornais é produzir material próprio e ceder aos veículos. Os próprios assessores estão aprendendo 
a gravar imagens dos eventos com qualidade técnica para serem enviadas às redações. Os aparelhos 
celulares, com boas câmeras de vídeo, têm servido bem a este propósito. Para que os jornalistas 
estejam aptos a gravar imagens, a empresa chegou a fornecer treinamento específico. Em maio de 
2015, por exemplo, todos os jornalistas participaram de um curso de vídeo com o intuito de aprender 
como filmar e poder enviar imagens de coberturas para os veículos com a intenção de que sejam 
publicadas.  
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 A partir desta realidade nova, este projeto quer entender como se dá esta reinvenção das 
assessorias de imprensa questionando de que forma esta nova postura pode transformar o mercado e 
as rotinas de trabalhos dos jornalistas das assessorias de comunicação e das redações.  
 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 
 A assessoria de imprensa se iniciou nos Estados Unidos no final do século XIX impulsionada 
por fatores econômicos gerados pela Revolução Industrial, e pelo surgimento de um novo padrão de 
relacionamento social entre empresa e consumidor. Porém, antes de se chamar de assessoria de 
imprensa, esta profissão teve outros dois nomes. Os primeiros eram chamados de “agentes de 
imprensa” porém, estes agiam “sem lei e sem ordem, criavam, exageravam e falseavam os fatos para 
atrair repórteres e obter notícias nos jornais” (Amaral, 2003, p. 52). Mais recentemente os 
profissionais passaram a ser chamados de assessores de relações públicas, classificação popularizada 
por Edward L. Bernays companheiro de trabalho de Ivy Lee, este que é considerado o primeiro 
assessor de imprensa da história e o criador das relações públicas. 
 Lee era um jornalista que montou uma agência de publicidade em Nova York, em 1904, que 
tinha como principais clientes empresas e indústrias em dificuldades ou em situações de crise. Em 
1906, foi contratado pela Pennsylvania Railroad, parra assessorá-los durante o caso do acidente de 
Gap. A gestão de Lee durante este período de crise foi um divisor de águas na história das relações 
públicas e da assessoria de imprensa, isso porque Lee: 
 

Levou repórteres à área, por conta própria, colocou engenheiros à disposição do grupo para 
explicar as causas da tragédia, facilitou entrevistas com dirigentes de empresas, insistiu nas 
medidas de atendimentos às vítimas. E ganhou a parada. A Pennsylvania Railroad sumiu das 
manchetes escandalosas (Amaral, 2003, p. 53). 

 
 Entretanto, Ivy Lee continuou sendo mal visto por outros jornalistas porque eles consideravam 
que o trabalho de assessor transformaria um anúncio pago por uma empresa em uma notícia dada de 
graça. Mesmo depois de constatado que havia um número maior de assessores de relações públicas 
formados em jornalismo atuando em Nova York, do que o número de jornalistas de fato, além do fato 
de que mais da metade dos das matérias publicadas em jornais diários, tinham origem em assessorias 
de relações públicas.    

As relações públicas ameaçavam a ideia que se fazia então do jornalismo, da atividade informativa. 
A notícia parecia tornar-se menos a informação do que a interpretação dos eventos no universo dos 
interesses especiais capazes de permitir a contratação de um assessor de relações públicas. O que 
Lee disse na época é o que se admite hoje: não há fatos, tudo é interpretação. (Amaral, 2003, p. 54). 
   

 Atualmente nos Estados Unidos, a assessoria de imprensa e as relações públicas tornaram-se 
uma obsessão de grandes personalidades, como artistas e políticos, além é claro para todas as grandes 
empresas e para o próprio governo. Como a potência capitalista está, cada vez mais, aberta ao diálogo, 
em diversos setores, é de suma importância usufruir de uma boa comunicação, e para isso os 
americanos recorrem a assessoria de imprensa como uma ferramenta da relações públicas. Isso mostra 
essa característica peculiar da assessoria de imprensa norte-americana, ser usada como uma 
ferramenta da relações públicas, e por isso, mais próxima dela do que do jornalismo. 
 Quadro semelhante é o da assessoria de imprensa europeia, a qual possui as mesmas 
atividades, tarefas, deveres e funções, porém, é totalmente desvinculada do jornalismo e dos 
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jornalistas. Na Europa um assessor de imprensa não é considerado e não pode ser um jornalista, ele 
tem que trabalhar exclusivamente como relações públicas. Na Europa, a assessoria de imprensa é 
vista única e exclusivamente com uma atividade de Relações Públicas, que por sua vez é incompatível 
com a atividade jornalística. Não só incompatível como, também, antiética, imoral e ilegal para o 
jornalista, que por sua vez é proibido de exercer a função de assessor de imprensa, como estabelece 
a lei portuguesa no Estatuto do Jornalista (lei nº 1, de 13 de janeiro de 1999) que define no ponto 1 
do artigo 1º como:  

Aqueles que, como ocupação principal, permanente e remunerada, exercem a função de pesquisa, 
recolha, seleção e tratamento de fatos, notícias ou opiniões, através de texto, imagem ou som, 
destinados a divulgação informativa pela imprensa, por agencias noticiosa, pela rádio, pela 
televisão ou por outra forma de difusão eletrônica (MOUTINHO; 2003: p. 72). 

 
Já o ponto 2 do mesmo artigo afirma que:  

Não constitui atividade jornalística o exercício das funções referidas no número anterior quando 
desempenhadas ao serviço de publicações de natureza predominantemente promocional, ou cujo 
objetivo especifico consista em divulgar, publicar ou por qualquer forma dar a conhecer 
instituições, empresas, produtos ou serviços, segundo critérios de oportunidade comercial ou 
industrial. (MOUTINHO; 2003: p. 72). 

 
Por esta visão acerca do trabalho da assessoria de imprensa em Portugal, o jornalista precisa 

suspender permanentemente ou temporariamente suas atividades jornalísticas e entregar sua Carteira 
Profissional para a Comissão de Carteira Profissional de Jornalista, se for exercer o papel de assessor 
de imprensa. Além disto, existe também uma lacuna sobre a assessoria de imprensa na Europa, o 
ensino de técnicas e características das atividades de uma assessoria profissional.  

Como a assessoria se caracteriza, também, como uma atividade de Relações Públicas, o 
esperado seria que, nos cursos de licenciatura em Relações Públicas houvesse uma disciplina sobre 
esta área de atuação, porem isso não é o que acontece. De acordo com Ana Viale Moutinho e Jorge 
Pedro Souza, não há uma grade curricular que possua a disciplina de assessoria de imprensa, ou algo 
relacionado ao tema, na maioria dos cursos de Relações Públicas, com exceções da Universidade de 
Málaga, da Universidade de Sevilha, da Universidade Europeia de Madri e da Universidade de 
Navarra. 

Os assessores de imprensa têm, assim, de esforçar-se por manter um fluxo regular, credível, 
honesto e autorizado de informações de qualidade, pois só dessa forma garantem o acesso aos 
media e a credibilidade pública. Os jornalistas possuem, por seu lado, o poder de selecionar e 
processar as informações fornecidas e de negociar os respectivos significados, já que podem impor 
determinados enquadramentos a essas informações. Nesse quadro global todos se beneficiariam. 
Os assessores de imprensa e as organizações assessoradas beneficiam-se com o acesso aos media. 
Os jornalistas e seus meios de comunicação beneficiam-se com o fluxo regular de matéria-prima 
informativa. E os cidadãos beneficiam-se com a disponibilização pública de informações de 
qualidade sobre as organizações e pessoas que desempenham papéis de relevo na sociedade, depois 
de filtrada, hierarquizada e processada pelos jornalistas. (MOUTINHO; 2003: p. 79) 

 
Entretanto, na Europa, o que se percebe é que "O atual quadro legal, ético e de costumes da 

assessoria de imprensa do jornalismo na União Europeia permite manter esperanças na independência 
dos jornalistas e do sistema jornalístico, assegurando ao mesmo tempo a qualidade da informação que 
circula no espaço público" (MOUTINHO. 2003.) Já que hoje em dia percebe-se mais jornalistas 
atuando como assessores de imprensa na Europa.  

No Brasil, com as novas diretrizes do Jornalismo, praticadas desde 2016, muitas universidades 
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brasileiras, possivelmente a grande maioria, passaram a ofertar o conteúdo de assessoria de imprensa 
e assessoria de comunicação como conteúdo dos cursos. A assessoria de imprensa, neste país, teve 
início em 1909, segundo Jorge Duarte, quando o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio cria 
a Secção de Publicações e Biblioteca, a pedido do presidente Nilo Peçanha, para melhorar o serviço 
de atendimento, publicações, informações e propaganda. A função de secção era organizar e divulgar 
informações sobre a indústria por notas à imprensa com a intenção de aumentar o desenvolvimento 
da produção nacional.    

A partir da década de 1930, os serviços de assessoria de imprensa começaram a se popularizar 
e a se tornar mais necessários, principalmente nas repartições do governo, que forneciam pautas e 
informações para as redações na época. De acordo com Jorge Duarte, foi neste momento que muitos 
redatores começaram a exercer uma jornada de trabalho dupla, atuando nas repartições e também em 
redações de jornais, isso por conta dos baixos salários, por acabarem ganhando o respeito no governo 
e poderem facilitar a troca de informação entre redação e repartição.   

 
Rossi (1986) conta que repartições públicas contratavam jornalistas com salários baixos e, 
preferencialmente, com atuação nas redações - mesmo que cobrissem justamente sua própria 
repartição. Situações como estas, devido ao amadorismo pré-regulamentação da profissão, eram 
comuns: duplo-emprego, repórteres não pagavam impostos de renda e tinham descontos de 50% 
nas passagens aéreas; o "jabaculê", denominação dada ao "presente" (geralmente dinheiro) 
oferecido por fontes aos jornalistas, assim como troca de favores. Considere-se, entretanto, que, 
nesse período, jornalismo era em geral uma atividade complementar, e os repórteres tinham que 
ter outras fontes de renda para sobreviver. (DUARTE, 2003, p. 84)  

 
A assessoria do setor privado, como forma de divulgação institucional, começou a ganhar 

peso no Brasil durante a década de 1950, devido ao surgimento das empresas automobilísticas e de 
higiene que trouxeram essa experiência dos seus países de origem. Neste período, o trabalho da 
assessoria ainda se limitava a produzir materiais de divulgação, tanto jornalísticos quanto 
publicitários, planejamentos de comunicação interna e outros trabalhos de relações públicas, porém 
nada específico de relacionamento com a imprensa.  

Durante a década de 1960 o país foi afetado pelas mudanças sofridas durante a Ditadura 
Militar, na comunicação não foi diferente, tanto jornalistas como assessores sofreram com estas 
mudanças. O trabalho dos assessores de imprensa mudou drasticamente, com a perda da visualização 
de notícias sobre política, devido a censura, os jornais se viam interessados, e obrigados, a usar 
notícias vindas de agências de assessorias de imprensa.    

O interesse da imprensa por pautas relacionadas à economia, cultura e negócios aumentou 
provavelmente mais pela perda de importância dos assuntos políticos e, praticamente, pela censura 
imposta pelo Regime Militar. Com novos temas na agenda dos meios, mesmo que informar e 
influenciar a opinião pública não tivesse relevância para as organizações comercias e industriais, 
agências de propaganda começaram a dirigir verbas para marketing e assessoria de imprensa. 
(DUARTE, 2003, p. 86) 

 
Com o fim da ditadura na década de 1980, as organizações começaram a se importar e a se 

preocupar com a sua comunicação interna e externa, passando a procurar profissionais que pudessem 
gerenciar esta área que até então era deixada de lado. Para isso, as organizações começaram a procurar 
profissionais capacitados em produzir boletins, jornais, vídeos e outros formatos de comunicação 
interna e externa. Na época, muitos jornalistas haviam sido demitidos de suas redações e procuravam 
uma nova oportunidade de emprego, e viram no ramo a assessoria de imprensa uma boa oportunidade. 
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Entretanto, o assessor de imprensa no Brasil permaneceu por muitos anos mantendo uma jornada de 
trabalho dupla, se mantendo como assessor e como jornalista de algum veículo, transformando o 
profissional em repórter e em fonte ao mesmo tempo. 

 
No Brasil, é profissionalmente aceito trabalhar ao mesmo tempo em um veículo de comunicação e 
assessoria. Esse exercício de dupla função, em lados aparentemente antagônicos, é restringido 
apenas por alguns veículos de maior importância. A categoria tende a ver problemas éticos quando 
o jornalista recebe sem trabalhar em um órgão público ou quando atua em uma editora que possa ter 
relação com o emprego de assessor, como no caso ocorrido em Brasília quando se descobriu que 
profissionais da grande imprensa que cobriam o Congresso também eram pagos pelos cofres 
públicos. (DUARTE, 2003, p. 93) 

 
Hoje o trabalho do assessor de imprensa é muito mais reconhecido, valorizado e solicitado 

pelas grandes empresas, e até mesmo as não tão grandes. Já que, não só para os momentos de crise, 
a assessoria também desempenha um papel importante no dia a dia da empresa. Tanto na divulgação 
e da relação da empresa com a mídia em geral, quanto na parte de comunicação interna da empresa e 
de seus funcionários.   

Não só na relação do assessor com a própria empresa, mas também do assessor com seus 
colegas jornalistas de redação, já que agora a uma busca por um trabalho harmonioso entre os dois 
profissionais. Não só harmonioso, como também, colaborativo já que, cada dia mais o imediatismo 
da notícia é mais cobrado, e quem pode auxiliar o repórter nesse trabalho é o próprio assessor de 
imprensa.  

No mercado que se consolida, passam a existir três tipos de campo de atuação para alguém com 
formação em jornalismo. Há o tradicional, nas redações. Os outros dois são no grande campo da 
comunicação institucional: o especialista, que realiza assessoria de imprensa, produção de 
publicações ou conteúdo na internet, por exemplo, e o gestor, com atuação mais política e 
estratégica, que utiliza a comunicação como insumo na tomada de decisões, ajudando a 
organização ou o assessorado a definir rumos e ações. (DUARTE, 2003, p. 99) 

 
             

O trabalho do assessor deve ser em parceria com o do repórter, no qual o assessor deva ajudá-
lo divulgando as informações solicitadas, auxiliando na posse de novas informações, construindo uma 
parceria entre repórter e assessor.  
             
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Considerando os objetivos deste trabalho, primeiro a metodologia se baseou em pesquisa 
bibliográfica para compreender o tema. Na sequência, para a coleta de informações, foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas que “permitem uma certa organização dos questionamentos, ao mesmo 
tempo em que pode ser ampliada à medida em que as informações vão sendo fornecidas” 
(FUJISAWA, 2000 Apud VITALIANO, 2002, p. 1). Jornalistas que trabalham na empresa de 
assessoria de imprensa Central Press, Empresa de Comunicação Excom e na Literal Link foram 
entrevistados presencialmente. Esta análise de campo teve o objetivo de perceber como a operação 
Lava Jato interfere no trabalho na assessoria. As agências Central Press, Empresa de Comunicação 
Excom e Literal Link foram escolhidas por conter um grande e variado número de clientes e por 
alguns de seus assessores já terem se manifestado sobre essa reinvenção da assessoria de imprensa.  
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4. COMO A OPERAÇÃO LAVA JATO E A CRISE DO JORNALISMO AFETAM AS 
ASSESSORIAS DE IMPRENSA 
 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas na Agência Central Press, no dia primeiro 
de março de 2016, com as jornalistas Lorena Nogaroli e Luiza Lafuente, com a jornalista e publicitária 
Cristina Sorio e a Comunicadora Institucional, Bruna Zembusk. Na agência Literal Link, com o 
jornalista com pós-graduação em Marketing e Propaganda, Aldo Ribeiro, no dia três de maio de 2016. 
E na Empresa de Comunicação Excom, com as jornalistas com especialização em comunicação e 
gestão empresarial, Adriana Lopes Martins e Karina Tzeciak, e a jornalista com especialização em 
Marketing Digita, Olivia Baldissera de Souza, no dia dezoito de maio de 2016.   

As jornalistas da Central Press relataram que o principal impacto sofrido durante a operação 
Lava Jato foi em relação às pautas que eram enviadas para os telejornais locais. Segundo a equipe da 
agência, esse problema ocorre devido ao fato de muitas reportagens sobre a Lava Jato serem de âmbito 
nacional e, portanto, há uma cobrança dentro das emissoras para que pelo menos uma equipe sempre 
esteja cobrindo os últimos acontecimentos da Lava Jato. Grande parte das equipes dos telejornais 
acabam se direcionando para a sede da Polícia Federal e da Justiça Federal pela repercussão nacional 
do assunto, deixando um número menor de equipes para cobrir outros assuntos. Uma grande das 
pautas vem da sugestão do próprio pauteiro do jornal, diminuindo ainda mais o espaço para aquelas 
sugeridas pela Central Press, sobre seus clientes.  

Outro fator que agravou ainda mais a falta de equipes para cobrirem as pautas sugeridas pela 
Agência, segundo as quatro entrevistadas, é a atual crise no mercado do jornalismo. Por conta do 
momento atual, muitas redações tiveram que diminuir o número de jornalistas e, por consequência, o 
número de equipes também, dificultando ainda mais a aceitação de pautas sugeridas por assessorias 
de comunicação. Ou seja, o número de jornalistas nas redações diminuiu, dos que ficaram uma parte 
considerável fica fixa na cobertura diária da Lava Jato, para os restantes fica a tarefa da cobertura 
diária de um telejornal, cujas reportagens mais comuns são realizadas a partir das sugestões do próprio 
pauteiro e do editor-chefe ou diretor de jornalismo. Só, depois desta primeira seleção, é que surge o 
espaço para as pautas sugeridas por releases da Central Press.   

Nesta situação, segundo as entrevistadas, sentiu-se a necessidade de mudar a forma de se fazer 
assessoria para os clientes que não conseguiam mais espaço na mídia. Os assessores tiveram que 
começar a produzir, eles próprios, as reportagens que gostariam que fossem exibidas, sobretudo as 
que pudessem ter valor notícia para serem de interesse dos jornais. Para os veículos impressos, a 
equipe começou a produzir a matéria escrita com fotos já legendadas, e para os telejornais passaram 
a produzir imagens que pudessem servir como notas cobertas, textos lidos pelo apresentador cobertos 
com imagens. 

Para a equipe, esta não é uma mudança que ocorrerá apenas no período da Operação Lava 
Jato, e sim uma adaptação que as assessorias terão de sofrer o longo dos anos. Essa mudança de 
rotinas e atividades aparentemente parecia ser passageira, porém, devido à alteração de formato do 
jornalismo atual (com a redução de profissionais), a Central Press, segundo Lorena Nogarolli, irá 
manter-se atuando com estes novos procedimentos.  

Outro problema apontado pela equipe foi em relação a entrevistas de seus clientes, agendadas 
previamente com equipes de reportagem, e que de última hora, por conta do surgimento de novos 
acontecimentos relacionados à Lava Jato, acabam sendo canceladas. Estes cancelamentos ocorrem 
principalmente quando algum suspeito é preso, ou na deflagração de uma nova fase da operação, o 
produtor ou o repórter avisavam poucas horas antes do horário marcado para a entrevista que não vai 
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poder comparecer porque terá de cobrir este novo evento da Lava Jato.  
Um fator que agravou ainda mais a falta de equipes para cobrirem as pautas sugeridas pela 

Agência é a crise no mercado do jornalismo. Muitas redações tiveram que diminuir o número de 
jornalistas e, por consequência, o número de equipes também, dificultando ainda mais a aceitação de 
pautas sugeridas pela Central Press. Segundo Nogaroli, o número de jornalistas nas redações 
diminuiu, dos que ficaram uma parte considerável fica fixa na cobertura diária da Lava Jato, para os 
restantes fica a tarefa da cobertura diária de um telejornal com as sugestões do seu próprio pauteiro, 
e só então viria o espaço para as pautas sugeridas por releases da Central Press.   

Nesta situação, segundo a equipe da Central Press, foi sentida a necessidade de se mudar a 
forma de se fazer assessoria para seus clientes que não conseguiam mais espaço na mídia. O caminho 
foi a produção própria de reportagens que gostariam que fossem ao ar. Para os veículos impressos, a 
equipe começou a produzir matérias escritas, enviadas com fotos já legendadas, e para os telejornais 
passaram a produzir imagens que pudessem servir como notas cobertas. Para a equipe, esta não é uma 
mudança que ocorrerá apenas no período da Operação Lava Jato, e, sim, uma adaptação que as 
assessorias terão que sofrer o longo dos anos. Essa mudança de rotina de produção, aparentemente 
passageira, devido à mudança de formato das redações de jornalismo, pode manter-se.  

Já na agência Literal Link, o jornalista, Aldo Ribeiro, relata um prognóstico parecido sobre a 
situação. Porém, afirma que o real motivo para as assessorias de imprensa, não só de Curitiba, estarem 
com dificuldades para conseguirem publicar suas pautas é, na verdade, a crise no mercado do 
jornalismo. Ribeiro explica que nos dias de deflagração de cada nova fase da operação Lava Jato, ou 
quando algum investigado é preso, a grande maioria das redações se volta totalmente para a cobertura 
de um destes fatos. Por conta disto, abandonam as outras pautas que estão cobrindo.  

Desmarcar entrevistas com fontes de pautas sugeridas pela agência, também é corriqueiro, 
entre os clientes da Literal Link. Porém, Ribeiro afirma que não é a notícia da Lava Jato em si que 
causa os desmarques, mas a falta de outra equipe na redação dos veículos para cobrir assuntos que 
não sejam de caráter emergencial. Segundo ele, isso ocorre porque as redações eram constituídas por 
várias equipes de reportagem durante um mesmo período, porém, a crise no mercado do jornalismo 
fez com que o número de jornalistas nas redações, e consecutivamente das equipes, diminuísse. Isso 
obrigaria as redações à priorizarem as pautas diárias e sugeridas pelos pauteiros, e deixando as pautas 
de sugestões de assessorias fora de sua cobertura. Ribeiro afirma também que esta situação é mais 
visível, principalmente, nas equipes de TV, já que as emissoras de rádio, os jornais impressos e os 
portais online podem realizar entrevistas por telefone, facilitando o processo.  

Ribeiro apresenta o que acredita ser uma nova prática comportamental das redações dos 
jornais. Ao invés de procurarem ou aceitarem pautas das assessorias de imprensa, as redações têm 
buscado clientes das agências para serem fontes ou personagens de reportagens, e não mais a pauta 
como um todo. 

O proprietário da Literal Link também afirma que as agências de assessoria estão tendo que 
se adaptar a outra mudança nas redações dos jornais: a migração dos veículos tradicionais para a 
internet. Neste cenário, o veículo que mais perdeu espaço foi o jornal impresso. Com esta mudança, 
as assessorias precisam adaptar seu conteúdo e seu método de trabalho de divulgação para as novas 
mídias, tanto adequando a divulgação e os conteúdos de seus clientes para as novas mídias pessoais, 
quanto produzindo e adequando este material para as mídias dos veículos de comunicação. Além 
disso, as assessorias tiverem que ajustar a linguagem de suas mensagens, melhorando a qualidade das 
informações e tornando-as mais rápidas e interativas. Ribeiro conclui que esta é uma nova era do 
jornalismo, na qual as informações serão digitais, e sendo assim as assessorias também terão que 
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adequar seus trabalhos para esta nova era que, segundo ele, será permanente.  
O mesmo prognóstico foi apresentado pela equipe da Excom, as jornalistas Adriana Lopes 

Martins, Karina Tzeciak e Olivia Baldissera de Souza, contaram que, para elas, o motivo para a crise 
nas assessorias de imprensa também foi causado pela crise nas redações dos veículos tradicionais. O 
mesmo comportamento apontado por Ribeiro e Nogaroli, também é relatado pela equipe da Excom, 
sobre o número de jornalistas nas redações ter diminuído, reduzindo também o número de equipes e 
fazendo com que a prioridade fossem as pautas de caráter de urgência e as sugeridas pela própria 
redação.  

Segundo as jornalistas da Excom, sempre que nova fase ou desdobramento da operação Lava 
Jato é apresentado, todas as equipes de redações se dedicam à cobertura da operação. Por conta disso, 
muitas entrevistas são desmarcadas na última hora, obrigando o próprio assessor a realizar a entrevista 
com seu cliente, para depois enviar o material, praticamente pronto, para o repórter. Quando se tratam 
de jornais impressos, é muito comum o assessor escrever toda a matéria e enviá-la pronta para o 
repórter, e este por sua vez, apenas decide se publicar ou não. No caso da TV, e do rádio também, 
tornou-se comum para o assessor ter que gravar a entrevista com seu cliente ou ter que produzir 
algumas imagens e enviar o material para o repórter, deixando que a equipe de reportagem decidisse 
o que fazer com a entrevista, ou transformá-la em nota.  

Para equipe toda da Excom, essa crise no jornalismo ocorre porque os veículos tradicionais 
não têm mais a visibilidade de antigamente, e com isso perdem sua força e, consecutivamente, seus 
jornalistas. Para elas, o jornal impresso foi o que mais perdeu espaço, por não ter mais leitores, já que 
a grande parte do público migrou para os portais online e para os blogs. Isso também ocorre com os 
outros veículos, TV e rádio, os consumidores têm migrado para veículos online.  

Segundo a equipe da Excom, os veículos tradicionais não possuem mais editorias, portanto 
não há jornalistas tratando especificamente de temas. Esta realidade provoca uma diminuição no 
espaço destinado a pautas de assessorias. Por exemplo, quando a pauta trata de um cliente que lide 
diretamente com meio ambiente, não é possível enviar a sugestão de pauta para a editoria de meio 
ambiente. Isto provoca um desinteresse do jornal pelo tema. Quando ocorre algum desenrolar da 
operação Lava Jato, aquela pauta é descartada pelo veículo. Nestes casos, a solução é direcionar as 
pautas de assuntos específicos, para blogs e sites que tratem destes assuntos, potencializando as 
chances de divulgação do cliente.  

As jornalistas relatam que atualmente as divulgações estão mais fortes em sites e blogs do que 
em veículos tradicionais, devido à migração do público em geral, sendo assim a assessoria e os 
assessores, tiveram que adequar sua linguagem para as novas mídias, e também aprender a utilizá-las 
adequadamente. A equipe relata o uso de uma rede social em específico: o Snapchat. Para elas, o uso 
desta ferramenta se tornou muito mais frequente e surpreendentemente eficiente, podendo até 
substituir alguma entrevista que foi desmarcada por conta da Lava Jato. A equipe relata que o 
Snapchat se tornou muito recorrente na divulgação de alguns assuntos de determinados clientes, 
criando um usuário para o cliente e para a própria Excom.  

A conclusão da equipe da Excom é semelhante à das demais: essas mudanças são 
readequações que os profissionais de comunicação terão que se adaptar, para que possam continuar a 
exercer sua profissão com qualidade e eficiência. Além disso, a equipe afirma que as assessorias que 
não adequarem o seu trabalho para as novas mídias e para essa nova linguagem, não conseguirão 
manter a eficiência em suas funções e, provavelmente, não resistirão no mercado. Sendo assim, tanto 
os jornais, quanto as assessorias e seus clientes terão que se adequar as novas mídias e sua linguagem 
online. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao contrário do que havia sido proposto no início desta pesquisa, o motivo pelo qual as 
assessorias de imprensa de Curitiba tiveram que se reinventar depois da operação Lava Jato não foi 
apenas a visibilidade das notícias sobre a operação, mas também, a falta de jornalistas nas equipes de 
reportagem das redações dos jornais de Curitiba. Esta falta de jornalistas, e a diminuição das equipes, 
são um retrato da crise do mercado do jornalismo, que vem diminuindo as redações dos jornais há 
alguns anos. Porém, a reinvenção das assessorias é uma consequência que apenas foi evidenciada 
pela visibilidade excessiva das notícias sobre a operação Lava Jato.    Isso se confirma ao analisar as 
informações coletadas através das entrevistas realizadas com as equipes da Central Press, Literal Link 
e Excom. 

Para as equipes entrevistadas, as pautas ofertadas para as redações têm pouquíssima aceitação 
porque todas as equipes de reportagens têm se dedicado a cobrir diariamente os desdobramentos da 
operação Lava Jato e as pautas sugeridas internamente pelas redações, e portanto não possuem mais 
tempo para produzir as pautas das assessorias. Esta falta de pessoal nas redações obrigou a assessorias 
de imprensa a descobrirem outras maneiras de manter a visibilidade de seus clientes.  

Para manter a visibilidade de seus clientes, as assessorias começaram a desenvolver novas 
estratégias de produção de material de divulgação. O que, por muitas vezes, obriga o próprio assessor 
a produzir reportagens ou outro tipo de material sobre seu próprio cliente. Tornou-se muito comum 
para o assessor ter que, ele próprio, escrever uma matéria jornalística sobre seu cliente, e enviá-la, já 
pronta, para o repórter do veículo, para que este, a publique. Outra atividade que se tornou comum 
foi a produção de material audiovisual, com a intenção de que a emissora use o material como base 
para uma reportagem mais curta, ou como base para uma nota coberta durante o telejornal. 
  Além disso, as equipes relataram que passaram a procurar outros meios de comunicação, nos 
quais pudessem realizar a divulgação de seus clientes com mais facilidade do que nos veículos 
tradicionais. Blogs e sites que trabalham com nichos, passaram a ser mais viáveis para divulgação de 
pautas com assuntos específicos, já que estes possuem um público fiel e que procura o máximo de 
informação sobre tal assunto, e, por isso, estaria muito mais interessado na possível pauta sugerida 
pela assessoria. Ainda no ambiente virtual, os assessores entrevistados afirmam que foi muito 
recorrente o uso das redes sociais para a divulgação dos seus clientes, tanto as páginas de seus clientes, 
como a da própria assessoria. Os entrevistados contam que tiveram que aprender como utilizar certas 
mídias, ainda novas para alguns deles, e como adaptar suas linguagens para estas plataformas.  

Portanto, percebe-se que as assessorias de imprensa de Curitiba estão tendo que se adequar às 
novas mudanças causadas pela crise no mercado do jornalismo, assim como os veículos tradicionais. 
Estas mudanças, em geral, têm tomado um único caminho, a autonomia das assessorias de imprensa 
através das novas mídias e dos novos recursos digitais, sendo que agora os profissionais terão que 
adequar sua linguagem e sua produção para veículos como blogs e sites, e também para redes sociais 
com Facebook, Twitter e Snapchat.    

Além disso, também pode se concluir que a crise e a reinvenção das assessorias de imprensa 
de Curitiba são uma consequência da crise no mercado de trabalho do jornalismo que vem causando 
problemas para os profissionais de veículos tradicionais. Sendo assim criou-se um efeito dominó no 
mercado jornalístico como um todo, os veículos tradicionais perdem espaço para a internet e por isso 
perdem grande parte do seu público, com menos visibilidade os veículos tradicionais perdem lucro e 
consecutivamente, são obrigados a demitir parte de seus profissionais. Esta perda de profissionais 

218



219

 

 

diminui o número de jornalistas e de equipes de reportagens nas grandes redações, isso faz com que 
as pautas sugeridas por assessorias percam a prioridade dentro de um jornal, já que não existem 
equipes suficiente para a cobertura diária e para pautas sugeridas. Perdendo a prioridade de suas 
pautas, os assessores são obrigados a procurar outras formas de manter a visibilidade de seus cliente, 
e por isso acabam recorrendo as novas mídias online.     
A operação Lava Jato não causou a crise ou a reinvenção nas assessorias de imprensa de Curitiba, 
mas apenas evidenciou esta crise e obrigou os assessores a se reinventarem, algo que já era 
inevitável devido ao atual estado do mercado do jornalismo. Isso porque a Lava Jato foi uma notícia 
recorrente e duradoura de extrema importância para os jornais locais, e sendo assim, deixou clara a 
necessidade de uma nova rotina para as assessorias e assessores de imprensa de Curitiba.  
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RESUMO 
  
O artigo traz uma discussão sobre espetacularização da política, imagem pública e como o 
jornalismo e especialmente os editoriais, enquanto espaço de visibilidade pública, se tornam 
ferramentas de disputa política e, no contexto do espetáculo, são palcos da política. Ressaltam-se as 
distinções dentre jornalismo informativo e opinativo, conferindo caráter privilegiado ao gênero 
editorial – responsável pelo posicionamento oficial do veículo acerca da agenda pública. Tal texto 
contribui para a construção da imagem de atores políticos ali expostos e é fundamental na formação 
da imagem pública do próprio veículo. O objetivo é investigar como os editoriais da Gazeta do 
Povo, enquanto textos institucionais de opinião, trataram de importantes vazamentos da Operação 
Lava Jato: a delação de Delcídio do Amaral, a conversa de Lula e Dilma e as gravações 
apresentadas na delação premiada de Sérgio Machado. Na análise empírica, recorre-se à Análise do 
Discurso para analisar 13 editoriais publicados entre março e junho de 2016 que citam, além da 
Lava Jato, as palavras “vazamento”, “gravação” ou “conversa”. A quantidade significativa de 
artigos sobre o tema revela a ênfase que o veículo de comunicação conferiu ao assunto e AD indica 
que a GP é favorável à Operação Lava Jato e à divulgação das conversas gravadas. O jornal tratou 
com maior gravidade o vazamento dos grampos de Lula do que os grampos que incriminavam a 
cúpula do PMDB, afirmação que se confirma tanto pela quantidade de textos que repercutiram o 
fato quanto pelo posicionamento crítico adotado, com adjetivos e ênfases distintas. 
 
Palavras-chave: Comunicação Política; Editoriais; Espetacularização; Lava Jato; Imagem Pública. 
 
1. INTRODUÇÃO 

A linha de chegada da corrida eleitoral de 2014 inaugurou um período turbulento na política 
brasileira. Ao vencer a eleição presidencial mais apertada e polarizada da história, com 3,28 % de 
vantagem nas urnas (3,4 milhões de votos) e com o início de um período de instabilidade 
econômica, Dilma Rousseff abriu o segundo mandato com uma soma de baixas que a conduziram a 
sucessivas perdas na aprovação. Se em março de 2013 a petista exibia os surpreendentes 65% de 
aprovação, segundo o DataFolha, um ano depois, a taxa chegou a 36%. 2015 começou difícil (23%) 
e terminou ainda pior (8%), com taxas de rejeição que chegavam a 71%, superando o pior momento 
do ex-presidente Fernando Collor (65%). A entrada em 2016 já anunciava o agravo da crise 
política.  

A Operação Lava Jato, que investiga um esquema bilionário de corrupção na Petrobrás desde 
março de 2014 e atingiu a classe política em março de 2015, exerceu influência nos desdobramentos 
do cenário político dos últimos dois anos. A maior investigação anti-corrupção já desempenhada no 
Brasil encontrou conformação na população que reivindica o fim da impunidade. A firmeza 
atribuída ao juiz federal Sérgio Moro aparece com catalisador dessa ansiedade. 

Em 2016, as tentativas de impeachment apresentadas na Câmara dos Deputados ganharam 
                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação, Universidade Federal do Paraná, 
ester.athanasio1@gmail.com. Bolsista da CAPES.  
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corpo a partir do rompimento do governo com o presidente da casa, Eduardo Cunha (PMDB). 
Embora as justificativas não tivessem relação com a LJ, o desgaste que o governo sofreu por abrigar 
nomes investigados reforçou a iniciativa. Não é à toa que as manifestações populares pró-
impeachment não raramente apresentavam ícones da operação, como bonecos infláveis e cartazes 
de apoio a Moro.  

Em março, a condução coercitiva do ex-presidente Lula seguida de uma nomeação para o 
Ministério da Casa Civil e do vazamento de uma conversa entre ele e Dilma, levou a credibilidade 
do quarto mandato petista consecutivo a níveis desastrosos, até que, no dia 17 de abril, os deputados 
federais admitiram o afastamento de Dilma (367 x 137) e em 12 de maio o pedido foi confirmado 
pelo Senado (55 x 22). Os registros das discussões e votações evidenciam a pressão que a Lava Jato 
exerceu, sendo usada como um dos principais argumentos daqueles que foram favoráveis à 
interrupção do mandato. 

Entre os vazamentos de informações, os mais emblemáticos referem-se a gravações de 
conversas telefônicas. Em março de 2016, o juiz Sérgio Moro trouxe a público o conteúdo da 
ligação telefônica em que Lula e Dilma falam sobre o Termo de Posse do Ministério da Casa Civil, 
para uso “em caso de necessidade”. A conversa foi interpretada como uma tentativa de obstrução da 
justiça: Dilma estaria nomeando Lula ministro para livrá-lo da caneta de Moro. Na ocasião, a 
presidente chegou a falar sobre espetacularização da política, afirmando que “uma coisa é 
investigar, outra é espetacularizar a investigação”. Pouco tempo depois, seus aliados comemoraram 
o vazamento das gravações do delator Sérgio Machado que denunciavam negociações de 
importantes nomes do PMDB para interromper o avanço da Lava Jato.   

Uma série de fatos que promovem o espetáculo da LJ e visam atingir a Opinião Pública, como 
a já mencionada condução coercitiva de Lula, acompanhada de um discurso inflamado do ex-
presidente e do calor de seus apoiadores. 

Estudos tratam da espetacularização da política, especialmente na era da comunicação de 
massa. A problemática não elimina a existência no espetáculo na política em séculos anteriores, mas 
realça que o aprimoramento dos meios de comunicação, o que inclui um conjunto de princípios, 
lógicas e técnicas, acentuou a presença do espetáculo no discurso político. O campo político se 
apropria de uma linguagem espetacular a fim de atrair a Opinião Pública e se posicionar na arena de 
discussões. É o que será discutido no tópico a seguir. 

O jornalismo exerce papel de destaque, sendo, por vezes, a plataforma do espetáculo político, 
o que justifica a escolha do objeto empírico, situado nos editoriais da Gazeta do Povo, o principal 
jornal do Paraná – onde está instalada a Força-Tarefa da Lava Jato. 
 
2. ESPETACULARIZAÇÃO DA POLÍTICA  

Espetáculo é aquilo que atrai e prende a atenção. É um fenômeno de caráter sensacional e 
extraordinário, que tem os dispositivos plásticos e estéticos como elementos centrais na sedução. 
Inerente a todas as sociedades humanas, se manifesta de variadas formas, seja pelos rituais, 
encenações, máscaras sociais, papeis ou ritos.  

Guy Debord (1967) inaugurou o debate sobre o espetáculo em “A sociedade do espetáculo”. 
O marxista trata o tema como situação histórica, na qual a mercadoria ocupou totalmente a vida 
social e o espetáculo seria a forma mais avançada de capitalismo. Debord construiu uma visão 
pessimista do espetáculo, submetendo-o à lógica capitalista e mercantil e contrapondo real e 
representação de forma maniqueísta, atribuindo valor positivo ao real e negativo a representação, 
como se um pudesse ser dissociado do outro. Para o francês, imagens são sombras do real.  

O tom demasiadamente negativo que atribui ao espetáculo já foi alvo de críticas de autores 
mais recentes. Primeiro porque desconsidera a existência do espetáculo fora da lógica mercantil, 
puramente capitalista – o que é desmentido pela história das civilizações, repletas de rituais e 
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encenações-; e segundo porque contrapõe real e representação de tal forma que induz a ideia de que 
a representação seja inferior ao real ou que haveria possibilidade de existência do real sem a 
mediação (RUBIM, 2004). 

Dez anos mais tarde do lançamento da obra de Debord, Roger-Gérard Schwartzenberg, em 
L’État Spectacl, tratou da penetração da encenação teatral na política, defendendo um modelo 
anterior de política que, segundo ele, se calcava nas ideias, enquanto que a política contemporânea 
estaria alicerçada em meros personagens.  

Segundo Rubim, é preciso cautela para não reduzir toda a política ao que é midiatizado. É 
ingenuidade defender que a política, antes dos meios de comunicação de massa, fosse livre do 
espetáculo. A relação entre poder político e espetáculo é histórica: o uso de mecanismos de 
argumentação, estética, valores e emoções foram apenas potencializados pelos meios de 
comunicação de massa. A prática política requer a capacidade de expor intenções de forma visível 
e, portanto, a dimensão estética não pode ser ignorada, sobretudo na atual época, em que a 
visibilidade ocupa papel central. Contudo, nem tudo que é espetacular é midiatizado e nem tudo que 
é midiatizado é espetacular: o espetáculo reúne características como persuasão, convencimento, 
drama, encenações, personagens, apelo a emoções. 

O alcance a um número expressivo de pessoas (votos) justifica o interesse do campo político 
pela comunicação de massa. Já os meios de comunicação, dentro da lógica midiática, rejeitam a 
comunicação política tradicional. De olho na audiência, norteada pela lógica do entretenimento, a 
informação industrial visa cativar e divertir, proporcionando o “desligamento do sentido de 
realidade”. Isto é, os espetáculos políticos servem à necessidade da indústria da informação e, esta, 
devido ao controle que detém da esfera de visibilidade, serve ao interesse político. A política se 
adequa à gramática que dita os critérios de noticiabilidade em busca de fatos extraordinários e com 
tons de denuncismo. Em uma política transformada pela lógica da comunicação de massa, as ações 
tendem a priorizar o que é “espetacular, incomum ou escandaloso”. As audiências são convertidas 
em eleitores, em período eleitoral, e em Opinião Pública favorável durante o jogo regular (GOMES, 
2004).  

As mídias e especialmente a TV se tornaram um espaço privilegiado de luta política. O 
conflito não está concentrado nas ruas e sim nas “telas”. A política passa a obedecer aos padrões de 
produção midiáticos e espetaculares (GOMES, 2004; RUBIM, 2004). Os programas informativos e 
os dispositivos jornalísticos limitam, mas não impedem uma eventual espetacularização da política. 
As coberturas de eventos extraordinários, como manifestações e escândalos, tendem a se submeter a 
mecanismos de espetacularização. 

 
 2. DISPUTA POR IMAGEM 

O que denomina política espetacular pode-se também denominar política de imagem, já que 
a produção do espetáculo se dá em torno do interesse da construção de imagens favoráveis, cujo o 
espetáculo é instrumento de atenção e persuasão. Esse tópico trata justamente da disputa por essas 
imagens.  

A Lava Jato investiga empreiteiras, doleiros e empresas estatais, mas causou maior impacto 
no cenário público ao revelar a participação de atores políticos importantes. Ao colocar em xeque a 
idoneidade dessas autoridades, a imagem pública dos envolvidos é julgada, exposta e alterada de 
acordo com o jogo de imagens pintado pela comunicação de massa. Os políticos são obrigados a 
lidar com um efeito negativo da esfera de visibilidade pública, outrora tão requisitada.   

A arena midiática é um espaço de lutas constantes em torno da construção de imagens 
públicas positivas. Essa articulação com os meios de comunicação é acionada com intuito de 
engrandecer um grupo político e desqualificar o adversário e, durante as crises políticas e 
escândalos, os adversários podem desconstruir a imagem do opositor e se reposicionar 
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favoravelmente. Construção e desconstrução de imagens são processos simultâneos e constantes 
(WEBER, 2004).  

Essa disputa é constituída da participação ativa de atores políticos, embora as representações 
não estejam totalmente sob seu controle. A administração da imagem pública está sujeita à ação de 
aliados, adversários e a circunstâncias próprias do jogo político. 

Ao tratar das transformações sofridas pela política na chamada “era da comunicação de 
massa”, Wilson Gomes afirma que a política de imagem existe desde a antiguidade, mas devido à 
centralidade da esfera de visibilidade das sociedades contemporâneas, há especificidades próprias 
deste tempo. Por isso, a imagem pública raramente pode ser construída por experiência sensorial 
direta, mas é mediada pelos meios de comunicação de massa. Princípios, lógicas e interesses das 
instituições de comunicação selecionam, estruturam e disseminam imagens.  

Gomes (2004) tem o cuidado de esclarecer a metáfora da imagem para que não seja reduzida 
ao sentido visual. A imagem pública não tem relação com imagem plástica. É uma analogia de 
representação que define um fato cognitivo. Imagem pública é representação, todavia, se distingue 
do icônico e imagético. Por essa razão, admitem-se imagens de coisas que não possuem 
representação visual, como é o caso da Operação Lava Jato, que sequer possui sede própria. Sua 
imagem está associada a pessoas e instituições, mas não possui uma imagem física própria, o que 
não descarta a existência de uma imagem pública própria. As imagens se constroem de ações e 
discursos e não de representações visuais; estes surgem para complementar ou reforçar uma ideia. 

Imagem pública é um conjunto de noções, conceitos e informações sobre algo 
compartilhado por uma coletividade; uma concepção caracterizadora, um reconhecimento que é 
atribuição. É a projeção de uma identidade (GOMES, 2004), o que é percebido sobre algo 
(GALICIA, 2010), equivale à reputação, fama e nome; é aquilo que algo parece ser; “o 
intermediário cognitivo entre nós e aquilo que se quer conhecer” (GOMES, 2004). 

 Os atores políticos promovem a fabricação de imagens em torno da imagem desejada 
(WEBER, 2004): planejam a projeção de uma imagem ideal, mas os resultados são pouco 
controláveis, pois do público resulta a imagem percebida e a comunicação medeia o processo. 

Quem cria a imagem pública? Um conjunto de técnicas e de gerenciadores de emissão de 
mensagens sob controle do campo político dão início ao fluxo, entretanto, a subjetividade humana 
domina o processo: a imagem pública começa a existir na recepção, embora programada na 
emissão. De acordo com Gomes (2004), há três fases: (1) sob controle dos agentes políticos e seus 
“técnicos da criação e gerenciamento da emissão de mensagens” (no caso da Lava Jato pode-se 
supor que protagonizam essa fase o juiz, a JF, a PF, o MPF); (2) o campo da comunicação, como 
detentor da esfera de visibilidade e, em especial, o jornalismo, organiza as informações que já não 
estão sob domínio de atores políticos; (3) informações são equacionadas pelo público e os pré-
conceitos de decodificação (quadros hermenêuticos) individuais. 

Weber (2004) e Galicia (2010) veem um fluxo de informações com fases semelhantes, 
embora Galícia se concentre na comunicação eleitoral. Weber ressalta o afastamento que a imagem 
percebida terá da imagem desejada: por mais que esteja ancorada em um objeto real, sua 
assimilação, ao longo do processo, tende a ser desprendida. O espectador é o ator principal. 

A imagem não é invenção. Apesar de conter um esforço dos agentes políticos em salientar 
fatores positivos e minimizar os negativos, é uma representação do real, ancorada em recortes da 
realidade e não pode ser drasticamente incoerente sob pena de descrédito. As características reais 
não podem ser desconectadas de sua representação: é preciso, ao menos, parecer ser. 

A LJ não é personalidade, nem instituição, mas reúne um conjunto de personalidades e 
instituições, aos quais tem sua imagem associada e deles não pode ser dissociada. 

 
2.1 NOTÍCIA E VISIBILIDADE PÚBLICA 
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Ao jornalismo se atribui os papeis de fiscalizador; defensor do bem público, peça 
fundamental na estruturação da esfera pública (HABERMAS, 1929; MAIA, 2008) e formador da 
Opinião Pública (LIPPMAN, 1922). O estudo do agendamento corrobora ao defender que os meios 
de comunicação pautam a agenda pública estabelecendo os assuntos prioritários e que merecem 
atenção no debate (McCOMBS e SHAW, 1972) e a noção de enquadramento aprofunda a ideia ao 
defender que o jornalismo delimita perspectivas específicas de análise das temáticas agendadas 
(ENTMAN, 1993). São abordagens que colaboram para a compreensão da atuação do jornalismo na 
esfera pública, como mediador e formador da Opinião Pública (LIPPMAN,1922; 
HABERMAS,1962; GOMES, 2008). 

O crédito que o jornalismo detém como fonte de veracidade – o que, em partes, o distingue 
de outros produtos midiáticos (WEBER, 2004), fundamenta a confiança do público. Isso fica claro 
nas consultas públicas, embora seja primordial na pressão exercida sobre o campo político durante o 
mandato. A imprensa tem a capacidade de organizar e de dar visibilidade às demandas de interesse 
público, (in)formar sobre ações dos agentes políticos e ofertar perspectivas de análise, contribuindo 
para configuração da imagem pública de atores e instituições. Está sob seu controle a distribuição 
de poder material e simbólico (GOMES, 2004).  

A credibilidade remete-se às Teorias do Jornalismo, que consolidaram, ao longo do século 
XX, junto do desenvolvimento da comunicação de massa e a partir da influência do positivismo e 
do cientificismo, a prática da reportagem como uma iniciativa neutra, imparcial e objetiva, que 
reduziria toda subjetividade em prol do reflexo da realidade (Teoria do Espelho), agindo de forma 
desinteressada, ou melhor, assumindo o interesse público como único. A partir da visão idealista, o 
jornalismo se legitimou como fonte de veracidade, apto a orientar as massas sem, contudo, estar 
sujeito a algum interesse particular. 

Deste mesmo momento histórico, situado no contexto ocidental de influência americana, 
surgem as distinções entre a imprensa informativa e a imprensa opinativa. Os jornais passam a 
delimitar os espaços de opinião e classificar as produções noticiosas. Já na Europa, o jornalismo 
partidário exerceu maior influência e configurou um contrato distinto com os leitores. 

Ao longo das últimas décadas, a exigência da objetividade foi colocada em xeque e 
reorientada para compreensões variadas, embora seja ponto pacífico a ideia de que constitui um 
ideal impraticável: ora é defendida como norte utópico, ora é recriminada como prática indesejável 
(BARROS FILHO, 1995) ou ainda classificada como um ritual estratégico da profissão 
(TUCHMAN, 1972). As teorias passaram a considerar outros fatores para dar conta da produção 
noticiosa, como a Teoria Organizacional, que volta-se para a empresa jornalística (BREDD, 1955). 
Já a Teoria Construcionista substituiu a ideia de espelho do real e resignificou a notícia como peça 
da construção da realidade (TUCHMAN, 1973). Embora o campo teórico tenha se dedicado a 
desmistificar o rigor da objetividade, a herança é perpetuada. Os espaços de opinião e notícia estão 
delimitados, tanto na diagramação quanto nos processos.  

 
2.1.1 Editoriais: a voz do jornal  
No conjunto opinativo, os editoriais assumem relevância e apresentam especificidades 

pouco exploradas pela pesquisa. É um ambiente único, reservado para o posicionamento oficial do 
veículo, frequentemente ocupado com discussões sobre temáticas consideradas polêmicas e de 
maior destaque (MARQUES DE MELO, 2003). Isto é, há uma hierarquia que define os temas 
“dignos de um editorial”.  

O consumo de produtos jornalísticos também representa, em alguma medida, a absorção de 
opiniões já consolidadas. O jornal legitima vozes e opiniões, chancelando aquelas autorizadas a se 
posicionar publicamente, seja pelo cargo público ocupado ou pela especialidade no tema em debate. 
Nos editoriais está a opinião explícita e oficial do jornal. É um ambiente de franqueza em que o 
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contrato entre leitor e jornal é alterado. Já não se espera consumir a "realidade dos fatos isenta de 
posição", tampouco se exige um equilíbrio de versões. É um espaço para se consumir opinião e 
saber “o que pensa o jornal”. 

É necessário ponderar aspectos corporativos dos jornais. Cabe avaliar que essas empresas 
possuem interesses próprios, sejam eles políticos, ideológicos, sociais, econômicos ou religiosos, 
que não podem ser ignorados. Como empresa, o jornal lança mão do texto editorial e assume lugar 
de fala autorizado e socialmente legitimado na arena de discussões, se configurando como peça 
fundamental de articulação na esfera pública. Isso não significa dizer que os espaços noticiosos não 
constituam matéria de análise do posicionamento dos veículos e da imagem que constroem de si 
mesmos, mas é preciso ressaltar que o editorial, dentro dos procedimentos de produção jornalística, 
exerce uma função singular. É voz ativa do jornal enquanto instituição. 
 
4. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Compõem o corpus da pesquisa 13 (treze) editoriais da GP, publicados entre os meses de 
março e junho de 2016, período que inclui as semanas que antecederam a mudança de governo, os 
dias de transição e o início do governo interino. O período escolhido corresponde a uma fase 
turbulenta da política brasileira que tem a Operação Lava Jato como protagonista. Na época, 
registraram-se vazamentos de gravações de conversas políticas, entre as quais, destacam-se a 
delação do ex-senador Delcídio do Amaral (PT), a ligação dos petistas Lula e Dilma e as gravações 
da delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, envolvendo peças-chave do 
PMDB, como Romeró Jucá, José Sarney e Renan Calheiros.  O jornal analisado publica um 
editorial por dia e foram selecionados para esse estudo aqueles que citam, simultaneamente, a Lava 
Jato e as palavras “vazamento” ou “gravação”. A íntegra dos textos analisados é fornecida mediante 
solicitação. 

O recurso utilizado é a Análise do Discurso, um mecanismo eficiente para examinar de que 
forma o periódico retratou os vazamentos da Lava Jato. A AD propõe uma reflexão sobre as 
condições de produção do texto, buscando compreender a formação social de sentido (PINHEIRO, 
2013).  

Foram identificados as principais questões enfatizadas pelo jornal, o que nos permite apontar 
formações discursivas (FDs) mais recorrentes, que reforçam a posição da empresa sobre o tema. 
São elas: 

 
FD1 –  Os vazamentos desmascaram agentes políticos 
A GP considera os vazamentos uma ferramenta de exposição da verdadeira política, o que é 

legítimo tanto para investigação quanto vigilância social. Em certa medida, há uma ênfase na crítica 
aos petistas e especialmente a Lula. Para a GP, gravações mostram quem o ex-presidente é. Em 
menor escala, o jornal aponta outros políticos que tiveram sua essência descoberta. 

 
Sequência discursiva Editorial 
SD1: “...as informações podem representar o fim da linha para a 
presidente Dilma e para o ex-presidente Lula, pois nenhuma informação 
dada até o momento pelos investigados ou presos da Lava Jato implicava 
o Palácio do Planalto de forma tão explícita” E01: Acusações 

explosivas 
 

SD2: “As acusações feitas contra Dilma não são menos explosivas. 
Ainda no governo Lula, quando presidia o Conselho de Administração da 
Petrobras, Dilma teria conhecimento de que havia superfaturamento na 
compra da refinaria de Pasadena e teria agido diretamente para manter 
Cerveró na cúpula da estatal. Isso, no entanto, não tem nenhum impacto 
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no processo de impeachment, pois são atos alheios ao exercício da 
Presidência da República. Mas não ficou só nisso. Segundo o texto 
vazado, Dilma teria tentado interferir no andamento da Lava Jato em pelo 
menos três ocasiões” 
SD3: “A suposta delação ainda inclui outros políticos, tanto da base 
aliada quanto da oposição (e menciona um “acordão” entre governo e 
oposição para tirar Lula e um de seus filhos do relatório final da CPI dos 
Correios), mas o centro das atenções é, sem dúvida, a menção a Lula e 
Dilma” 
SD4: “Diz o ditado popular que “quem fala muito diz bom dia a cavalo” 
– ou, no caso do ex-presidente Lula, a cão-guia, a julgar pelo conteúdo de 
seu depoimento à Polícia Federal no último dia 4. Desde então, e até 
antes disso, Lula falou muito em público e não fez questão de esconder 
que a fachada do “Lulinha paz e amor” tinha acabado, como no famoso 
discurso da jararaca. Mas as gravações que tiveram seu sigilo 
levantado pelo juiz Sergio Moro é que mostram o mais autêntico 
Lula. E ele está bem longe do Lula da carta aberta, em tom lacrimoso, 
divulgada na noite de quinta-feira. São tantas as conversas 
emblemáticas que acaba sendo necessário fazer um recorte”  

E05: O autêntico Lula SD5: “Mas é com outras frases, nem sempre tão pitorescas quanto as 
que vêm sendo mais divulgadas, que Lula comprova o que já dizíamos 
dele havia muito tempo: que o ex-presidente é um vândalo das 
instituições democráticas, pelas quais sempre demonstrou um 
verdadeiro desprezo” 
SD6: “No fim, não houve instituição com a qual Lula não tenha se 
indisposto graças à divulgação das conversas, e agora o ex-presidente 
tenta consertar o estrago com sua carta aberta cheia de afagos. Nela, 
Lula afirma que sabe, “como todo ser humano, distinguir o certo do 
errado; o justo do injusto”. Se efetivamente é assim, por que a opção 
contumaz de Lula pelo errado e pelo injusto?” 
SD7:“...Eugênio Aragão, cuja posse ocorreu sob a sombra da 
divulgação das escutas feitas e divulgadas com autorização da Justiça, 
algumas das quais citavam o novo ministro em termos que o colocaram 
em uma situação nada confortável” 

E06: Aragão parte 
para o ataque 

SD8: “Gravações de conversas de Jucá com o ex-presidente da 
Transpetro Sérgio Machado, conversas feitas em março, deixam claro 
que Jucá arquitetava firmar um pacto sinistro para “estancar a 
sangria” decorrente da Operação Lava Jato” 

E08: Afastamento 
definitivo 

SD9: “Não por acaso ameaças semelhantes começam a emergir das 
sombras do Congresso Nacional. É emblemática a divulgação nesta 
semana da conversa gravada pelo ex-diretor da Transpetro Sérgio 
Machado, em que o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), 
afirma apoiar uma mudança na lei que trata da delação premiada, com o 
objetivo de impedir que uma pessoa presa possa se tornar um delator. É 
exatamente esse o tipo de medida que não vai contribuir para o 
florescimento de um ambiente menos corrupto no Brasil. E serve de 
alerta à sociedade sobre o que os nossos parlamentares podem ser 
capazes de fazer” 

E09: Contra a 
corrupção 
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SD10: “As gravações que vieram a público na semana passada, em que o 
ex-diretor da Transpetro Sérgio Machado aparece em conversas com 
eminentes figuras da República, e as interceptações telefônicas 
envolvendo Delcídio do Amaral divulgadas meses atrás, embora em nada 
deponham contra a atuação do Supremo, mostram a intenção de 
políticos em tentar influenciar indevidamente os atos da Corte” 

E10: O STF e a 
transparência dos 

processos 

SD11: “Mas o episódio serve de alerta a toda a sociedade brasileira 
sobre as inúmeras tentativas de perpetuar a corrupção nos altos 
escalões do poder federal” 

E11: A trama contra a 
Lava Jato 

SD12: “Mas as gravações de Sérgio Machado mostram que a intenção 
não era apenas blindar os atuais investigados, e sim garantir que os 
corruptos fiquem longe do alcance de futuras operações, com 
alterações na legislação que dificultassem o combate à ladroagem. Esse 
alerta tem sido feito por integrantes da força-tarefa da Lava Jato (como o 
procurador Deltan Dallagnol) e pelo juiz Sergio Moro há muito tempo” 
SD13: “A intenção de, por meio da atividade legislativa, minar a Lava 
Jato e outras operações de combate aos crimes de agentes públicos ficou 
evidente nas gravações de conversas feitas pelo ex-diretor da 
Transpetro” E13: A Câmara e o 

combate à corrupção SD14: “Outros políticos do PMDB, como o ex-presidente José Sarney e o 
senador Romero Jucá, também foram flagrados em gravações que 
comprovam o desejo de limitar o alcance da Lava Jato e dificultar 
futuras investigações semelhantes” 

 
FD2 – O petismo quer criminalizar os vazamentos  
O prejuízo que os vazamentos trouxeram fez a liderança do PT desqualificar a Lava Jato e a 

prática de divulgação das conversas. Segundo a GP, trata-se de uma falha estratégia do partido para 
reduzir o impacto na Opinião Pública.  

 
Sequência discursiva Editorial 
SD15: “O governo se apressou a desqualificar Delcídio e a suposta 
delação: Dilma criticou os “vazamentos ilegais e seletivos”, mas os 
ataques mais duros foram feitos por Cardozo, que falou em 
“ressentimento” e “retaliação” porque o governo nada fez para tirar o 
senador da cadeia, e afirmou que Delcídio “não tem credibilidade”. 
Apesar de todas as ressalvas que são necessárias nesta situação, salta aos 
olhos a velocidade com que Delcídio passou de líder do governo no 
Senado a pessoa desacreditada” 

E01: Acusações 
explosivas 

SD16: “Dilma ainda tentou justificar a conversa que teve com Lula, 
sobre o envio do termo de posse; classificou a insatisfação com seu 
governo, demonstrada nos milhões das passeatas de domingo e nos 
milhares que voltaram às ruas na quarta, de “algaravia” que “não é a voz 
rouca das ruas” e “deve acabar”; denunciou uma suposta “conjuração que 
invade as prerrogativas constitucionais da Presidência da República”; 
atacou a divulgação das conversas de Lula, convenientemente 
omitindo seu gravíssimo conteúdo” 

E03: “A teimosia de 
Dilma” 

SD17: “Se desmoralizar o juiz federal Sergio Moro já era uma 
estratégia dos investigados da Lava Jato havia um bom tempo (...), os 

E04: “A lei está do 
lado do Moro” 
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ataques subiram muito de tom depois da condução coercitiva de Lula e 
do fim do sigilo sobre as interceptações telefônicas do ex-presidente. 
Expressões como “Estado policial”, “abuso de autoridade” e “atentado à 
democracia” têm sido abundantemente usadas. Dilma Rousseff chegou a 
dizer que “grampear o presidente” daria cadeia em outros países, e já há 
quem queira a prisão de Moro” 

 

SD18: “...o novo ministro até inicia com salamaleques à independência 
da PF, mas depois deixa claro: as delações premiadas obtidas pela Lava 
Jato são “extorsão” (“não quero nem falar em tortura”, insinua), 
ainda que na realidade a iniciativa parta dos acusados” 

E06: Aragão parte 
para o ataque 

SD19: “Por que punir todo um time com base em meras suspeitas se há 
meios para encontrar e punir os responsáveis por vazamentos 
irregulares? A quem interessa o segredo sobre o conteúdo das 
investigações? Aragão fala em “seletividade de vazamentos”, como se 
apenas o governo fosse prejudicado, mas tem algo a dizer sobre o fato 
de as escutas mostrarem que Lula sabia da Operação Aletheia? Enfim, o 
que pretende o ministro com todas essas ameaças e declarações?” 

 
FD3 – Governo usa máquina pública para blindar seus aliados 
Entre as críticas do jornal mais recorrentes está a alegação de que o PT usou da máquina 

estatal para proteger seus representantes de possíveis condenações; um desrespeito à ordem e a lei, 
segundo os textos. 

 
Sequência discursiva Editorial 
SD20: “Acuado pela Operação Lava Jato, citado mais de uma centena de 
vezes na delação premiada – e homologada – do senador Delcídio do 
Amaral, investigado pela fraude da Bancoop, com um pedido de prisão 
preventiva a ser analisado, Lula se refugiou na Esplanada dos 
Ministérios, onde espera ser recompensado com o foro privilegiado e, 
assim, escapar – ao menos porenquanto – da Justiça” 

E02: O Brasil reage 

SD21: “Assim que a imprensa divulgou essa possibilidade, lideranças 
petistas passaram a justificar a nomeação com base nas qualidades de 
Lula como articulador político. Mas a realidade é que as negociações 
mais recentes foram motivadas pela condução coercitiva do dia 4, 
quando Lula foi obrigado a prestar depoimento na 24.ª fase da Lava Jato. 
Jornalistas com acesso aos bastidores do petismo – e inclusive alinhados 
com o partido – já mostraram que o foro privilegiado é a verdadeira 
razão pela qual tantos petistas insistiam com Lula para que aceitasse um 
ministério. E, se ainda havia alguma dúvida disso, no fim da tarde caiu a 
bomba sobre o Planalto com a divulgação de uma ligação telefônica 
entre Dilma e Lula, gravada pela Polícia Federal” 
SD22: “Dentro da legalidade, tomar uma atitude como a da quarta-feira é 
mérito, dado o golpe que o PT vinha tramando para blindar seu 
investigado mais célebre” 

E04: A Lei está do 
lado de Moro 

SD23: “É por desprezo às instituições que Lula diz ao deputado petista 
Wadih Damous que os integrantes da força-tarefa da Lava Jato “têm que 
ter medo”. É por achar que até a Presidência da República existe para 
lhe servir que Lula pede a Wagner que fale com Dilma, para que 

E05: O Autêntico Lula 
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intervenha em seu favor junto à ministra Rosa Weber” 
SD24: “Os órgãos do governo, para Lula, precisam estar a seu serviço, 
ou a serviço do partido” 
SD25: “E ameaça: se sentir “cheiro” de vazamento promovido por 
integrante da PF, trocará toda a equipe da Lava Jato. “Eu não preciso ter 
prova”, afirma, para que todos saibam quem é que manda. A simples 
suspeita bastará para trocar uma equipe inteira, apesar da expertise 
acumulada – há outro nome para isso que não seja arbitrariedade?” 

E06: Aragão parte 
para o ataque 

SD26: “Mas podemos questionar: as tratativas de Lula com Dilma e 
Jaques Wagner relativas à sua nomeação para a Casa Civil podem até não 
ter ligação direta com eventuais crimes investigados; mas não teriam uma 
ligação pelo menos indireta, já que a ida de Lula para a Casa Civil seria o 
meio de escapar dessa mesmíssima investigação, como ficou provado 
pelo conteúdo dessas e de outras ligações? Mas pior que a decisão de 
Zavascki é perceber que mais uma vez a máquina estatal está sendo 
colocada a serviço de Lula. Por mais que a reclamação da AGU tenha 
como motivo aparente a proteção da presidente da República, é óbvio que 
ela e os vários recursos protocolados contra a decisão de Gilmar Mendes 
têm como principal objetivo protelar indefinidamente a constatação 
definitiva de que houve desvio de finalidade na tentativa de levar Lula 
para a Casa Civil” 

E07: Vale tudo para 
blindar Lula 

 
FD4 - Os vazamentos são legais e benéficos 
Para a GP, a polêmica em torno da legalidade da divulgação dos grampos da Lava Jato estão 

resolvidos: são legais. Na situação em que juristas criaram um impasse, quando da divulgação dos 
grampos de Lula, em conversa com a presidente Dilma, o periódico saiu em defesa de Sérgio Moro 
e realçou não apenas a legalidade de seus atos, como o interesse público no conhecimento de tais 
gravações. 

 
Sequência discursiva Editorial 

SD27:“Há quem afirme, em tom de acusação, que Moro decidiu pela 
divulgação a partir de um olhar que considerou a conveniência ou a 
oportunidade de lançar as informações a público, já que Lula estava 
prestes a se tornar ministro. O que uns chamam de oportunismo nós 
chamaríamos de coragem. Impossível saber a intenção do magistrado, 
mas, se realmente Moro agiu guiado pelo senso de oportunidade, só 
podemos dar-lhe os parabéns. Dentro da legalidade, tomar uma atitude 
como a da quarta-feira é mérito, dado o golpe que o PT vinha tramando 
para blindar seu investigado mais célebre” E04: “A Lei está do 

lado de Moro” SD28: “Ora, o grampeado era Lula, e não Dilma ou nenhum dos 
ministros ou deputados que aparecem nos áudios e também têm foro 
privilegiado. Que suas conversas tenham sido gravadas é consequência 
do fato de Lula ser o interceptado”  
SD29: “A interpretação de Moro, segundo a qual, “nos termos da 
Constituição, não há qualquer defesa de intimidade ou interesse social 
que justifique a manutenção do segredo em relação a elementos 
probatórios relacionados à investigação de crimes contra a administração 
pública”, nos parece adequada. A regra, novamente, é o princípio da 
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publicidade. Quem pode mandar grampear também pode mandar 
publicar. Por fim, resta a controvérsia sobre um telefonema específico, 
aquele em que Lula e Dilma conversam sobre o termo de posse, já que a 
interceptação ocorreu no intervalo entre a ordem de Moro para suspender 
o grampo e a execução dessa ordem pela companhia telefônica. Os 
juristas ainda divergem sobre qual deve ser o critério para considerar essa 
ligação prova válida. Mas, ainda que ela acabe descartada, vários outros 
telefonemas cuja gravação foi indubitavelmente legal são suficientes 
para caracterizar o desvio de finalidade na nomeação de Lula para a Casa 
Civil. Moro arriscou todas as fichas ao fazer o que fez? É possível. Mas 
agiu consciente da legalidade de sua decisão. O Brasil agradece” 
SD30: “Estamos convencidos da legalidade das ações do juiz federal, e 
por isso só nos resta esperar que o ministro, ao fim, tome a decisão 
correta e reconheça a lisura com que Moro tem conduzido a Lava Jato” 

E07: Vale tudo para 
blindar Lula 

 
FD5 – O Governo Temer precisa vigiar para não se contaminar 
No período analisado que corresponde ao governo Temer, os editoriais se dedicam a 

prospectar a atuação do governo interino frente à investigação. O tom é de um voto de confiança, 
embora logo nas primeiras semanas tenham surgido vazamentos comprometedores. 

 
Sequência discursiva Editorial 
SD31: “Se Jucá permanecesse na chefia do ministério, Temer estaria 
contradizendo tudo o que afirmou em seu discurso de posse sobre o apoio 
incondicional e a importância da operação, o que minaria muito sua 
credibilidade” 

E08: Afastamento 
definitivo 

SD32: “Ao trazer Jucá no ministério, apesar de investigado na Lava Jato, 
Temer arriscou o capital político que vem construindo. E certamente 
ele compreende que um eventual retorno de Jucá ao governo só lhe trará 
desgaste desnecessário neste momento delicado” 
SD33: “É por isso que não deixa de ser um alento a saída “provisória” de 
Jucá. O que, entretanto, não significa que não gere desgaste e que o fato 
não vá ser usado pela oposição contra o governo. Em meio à confusão 
causada por seu ministro licenciado, Temer enfrenta hoje a sua primeira 
prova de fogo...A oposição promete não lhe dar trégua. Jucá e suas 
sinistras intenções foram a munição que os partidos oposicionistas 
tanto desejavam para tentar obstruir a aprovação da nova meta . 
SD34: “O episódio desta segunda-feira serve de alerta. Outras bombas 
podem cair no colo do presidente, por ter escolhido auxiliares 
investigados na Justiça – afinal, dois de seus ministros são investigados 
formalmente Lava Jato. É de se avaliar em que medida Temer vai poder 
contar com aliados que podem ir aos poucos lhe minando a 
credibilidade. Mas, por enquanto, a ação rápida no caso Jucá deu a 
Temer um voto de credibilidade” 
SD35: “Nomeou investigados pela Lava Jato, alguns dos quais, como 
Romero Jucá, acabaram apeados do governo rapidamente, quando 
gravações tornaram insustentável sua permanência no cargo. Pode-se até 
argumentar que há avanço na comparação com Dilma Rousseff, que não 
mexeu um dedo contra os seus ministros investigados (com a breve 

E12: Começo 
vacilante 
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exceção da “faxina” feita em 2011); mesmo assim, Temer podia ter 
evitado essa situação se tivesse escolhido melhor seu gabinete, que 
acolheu não apenas gente de lisura questionável, mas também nomes cujo 
único mérito é garantir o apoio deste ou daquele partido” 
 
5. CONCLUSÃO 

Os vazamentos analisados podem ser considerados a partir da lógica do espetáculo, com 
personagens, vozes e encenações em torno do fato escandaloso e extraordinário que desdobra novas 
manifestações de persuasão e apelo a emoções. A imprensa torna-se o palco, sendo o meio de 
ampliação, que agenda o tema e oferece perspectivas de análise da temática.  

Nos editoriais da GP, a LJ é tratada como um dos assuntos mais relevantes de agenda 
nacional e os vazamentos foram tema de várias edições, quando não usados como argumento extra 
em textos sobre outros assuntos.  

O posicionamento do jornal é extremamente crítico em relação ao governo Dilma e 
totalmente favorável à Lava Jato. O PT, Lula e Dilma são o centro dos ataques. Os vazamentos são 
legítimos e benefícios, o que implica elogios a Moro.  

Há uma alteração de discurso após o afastamento de Dilma. Enquanto a petista estava no 
governo, os ataques eram constantes e presunção de sua conivência com a corrupção também. A 
defesa que Dilma fez de Lula foi o suficiente para denegrir sua idoneidade. Em contrapartida, as 
gravações de Sérgio Machado, divulgadas nos primeiros dias de governo Temer, foram 
interpretadas como um risco a credibilidade peemedebista, contudo não se questiona a lisura do 
presidente. A cobrança feita à Dilma, é crédito para Temer. Dilma é culpada, Temer recebe 
recomendações preventivas. A aliança de Dilma com investigados é combatida por sua imoralidade; 
já para Temer, é apontada como um risco à credibilidade do governo interino e não se questiona a 
idoneidade do líder.    
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RESUMO 
  
Em meio à corrida eleitoral para a Casa Branca, este artigo propõe uma análise da cobertura 
jornalística realizada na fanpage do The Wall Street Journal (WSJ) durante as prévias. Esta 
pesquisa olha para a importância da mídia na construção da imagem pública dos principais pré-
candidatos, Donald Trump (Partido Republicano) e Hillary Clinton (Partido Democrata), a fim de 
identificar a existência de viés favorável ou desfavorável. A metodologia utilizada consiste na 
análise quantitativa de conteúdo para avaliar as publicações realizadas entre os dias 01 de fevereiro 
a 14 de junho de 2016 que mencionaram a imagem dos pré-candidatos. A hipótese de que a imagem 
pública de Donald Trump seria favorecida devido ao posicionamento público de apoio do acionista 
majoritário do WSJ, Rupert Murdoch, foi testada por meio da valência e do tipo de imagem 
priorizada, se política, administrativa ou pessoal. Os testes confirmam o favorecimento ao 
republicano.  
 
Palavras-chave: Comunicação Política; Crítica de Mídia; Neutralidade; Imagem Pública; Eleições. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 A importância política das eleições americanas ultrapassa o limite territorial do país e infere 
ao mundo atenção às movimentações do processo, seus atores e desdobramentos. Além da dinâmica 
partidária e alto teor democrático, a escolha do novo líder americano repercute fortemente nos 
rumos da economia mundial e noutros aspectos de relevância sistêmica na esfera política. Com isso, 
as estratégias de publicização e construção de imagem dos candidatos é planejada com afinco na 
perspectiva de aumentar a credibilidade e a viabilidade para o cargo. O apelo midiático, por vezes, 
aprimora a visão do eleitorado em relação ao candidato e produz mensagens que podem pesar na 
opinião pública. 
  Gomes (2004) afirma que é preciso considerar a construção da imagem pública política 
como algo que tomou maior relevância a partir de três fatores: o surgimento de democracias, a 
existência de uma comunicação de massa e uma sociedade de massa. Nessa seara, pesquisas que 
estudam a mídia de massa, neutralidade e cobertura política têm avançado na interpretação do papel 
centralizador que os meios de comunicação exercem na formação da imagem e opinião pública.  

A formulação apresentada nesta pesquisa analisa a cobertura midiática do The Wall Street 
Journal em sua fanpage na formação da imagem publica dos pré-candidatos Hillary Clinton e 
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Donald Trump durante as prévias. Doravante o arcabouço teórico e a analise dos dados, a 
comprovação de favorecimento a um dos candidatos aponta que a neutralidade da imprensa, por 
mais prezada que seja, não foi exercida nesse recorte.   

 
 

2. AS ELEIÇÕES NOS ESTADOS UNIDOS 
 

A eleição para a Presidência dos Estados Unidos é quadrienal, contudo o processo eleitoral 
de corrida à Casa Branca tem início no ano anterior ao pleito, quando os candidatos anunciam 
publicamente suas intenções de concorrer ao cargo. A etapa seguinte são as prévias, um processo 
que envolve as primárias e os cáucuses e que em 2016 ocorreu entre os dias primeiro de fevereiro e 
quatorze de junho. Embora os cáucuses e as primárias sejam processos distintos, o que está em jogo 
em ambos é um certo número de delegados, isto é, cidadãos que representarão seus estados nas 
Convenções Nacionais de cada partido com a função de indicar quais são seus candidatos às 
eleições presidenciais5.  Ou seja, as prévias têm como propósito auxiliar os cinquenta estados, a 
capital federal – Washington D.C. –, e os quatro territórios administrados6 pelo país a escolher os 
candidatos nomeados por cada partido para a eleição geral (USA.gov).  

Embora o sistema político-partidário dos Estados Unidos conte com mais de cinquenta 
partidos, como ocorreu na contagem de votos das eleições presidenciais de 2012, quando Barack 
Hussein Obama foi reeleito, somente dois deles têm se alternado na Presidência desde 1877, o 
Partido Republicano e o Partido Democrata (FEDERAL ELECTION COMISSION). Como o voto 
no país é facultativo, ele acaba beneficiando partidos majoritários, pois os candidatos necessitam, 
em primeiro lugar, convencer os cidadãos a votar, para em seguida, torna-los favoráveis 
(GONÇALVES, 2005). Neste sentido, verifica-se a importância do discurso político, que tem como 
objetivo “levar o público a se tornar favorável a: primeiro prestar atenção; segundo pensar a 
respeito; terceiro mudar a percepção sobre o que foi tratado” (PANKE, 2010, p. 36).   

Em essência, estes partidos são faccionados, elemento que pode ser notado durante as 
prévias, quando os pré-candidatos acabam se confrontando direta ou indiretamente nos debates 
(LIJPHART, 2003). Para Gonçalves, este modelo de prévias é tem como resultado um processo 
ambíguo, pois, se por um lado “aumenta a representação demográfica na escolha e exige um 
vínculo maior entre militantes e políticos, por outro privilegia os candidatos que são mais 
conhecidos e/ou os que podem levantar mais recursos” (2005, p. 5).  

Apesar das disputas intrapartidárias, ao longo de todo o processo de primárias e cáucuses, os 
pré-candidatos Donald Trump e Hillary Clinton sempre estiveram em vantagem em comparação aos 
demais7 (REALCLEAR POLITICS, 2016a; 2016b). A provável hipótese para esta vantagem é a 
polarização política destes candidatos verificada em seus discursos políticos e na imagem 
construída pelos mass media, de modo que, suas posições apresentaram aos eleitores uma “clara 
escolha entre dois conjuntos de diretrizes públicas” (LIJPHART, 2003, p. 86).  
  
 
 

 

                                                 
5 Há, além dos delegados, os superdelegados, que tem liberdade para apoiar quaisquer candidatos, independentemente 
do voto popular (BLOOMBERG POLITICS, 2016). 
6 Fazem parte da lista de territórios não-incorporados aos Estados Unidos: Guam, Ilhas Marianas do Norte, Porto Rico, 
Samoa Americana e Ilhas Virgens Americanas (IRS, 2016). 
7 Pelo Partido Democrata, a pré-candidata vencedora Hillary Clinton acabou somando 2.807 delegados contra 1.894 de 
seu adversário Bernie Sanders. Já pelo Partido Republicano, John Kasich somou 161 delegados, Marco Rubio 165, Ted 
Cruz 559, e o vencedor Donald Trump 1543 (BALLOTPEDIA, 2016; REALCLEAR POLITICS, 2016a; 2016b). 
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2.1. OS PRÉ-CANDIDATOS: HILLARY CLINTON E DONALD TRUMP 
 

Hillary Clinton chegou como pré-candidata à Presidente dos Estados Unidos já conhecida e 
com experiência no meio político. Sua história na política teve início em 1983, quando se tornou 
Primeira-Dama do estado de Arkansas. Logo depois, Hillary se tornou a 44ª Primeira-Dama dos 
Estados Unidos, quando seu marido Bill Clinton foi eleito Presidente entre 1993 e 2001. Neste 
último ano, foi eleita Senadora representando o estado de Nova Iorque por dois mandatos 
consecutivos que duraram até 2009 (WSJ NEWS GRAPHICS, 2015). 
 Em 2008, lançou-se como pré-candidata à Casa Branca pelo Partido Democrata, quando 
perdeu as prévias para Barack Obama. Atuou como Secretária de Estado entre 2009 e 2013, e desde 
que se lançou novamente como pré-candidata, em 2015, seus adversários vêm explorando algumas 
controvérsias nas quais está envolvida: denúncias de fraude e favorecimentos por meio de doações à 
Fundação Clinton (MILLER, 2015), violação de leis federais ao tratar de assuntos secretos em conta 
de e-mail pessoal (PARLAPIANO, 2016) e diversas mudanças de postura no que tange à 
relacionamentos homoafetivos, imigração e livre-comércio (DINAN, 2015).  

Já o candidato do Partido Republicano, Donald Trump, não possui experiência nenhuma no 
meio político. Sua carreira foi construída em torno de negócios imobiliários em Nova Iorque, 
casinos e o reality-show “O Aprendiz”. Assim, Trump ficou conhecido como um homem bem-
sucedido, com habilidades administrativas, visão de negócio e, principalmente, uma personalidade 
ousada e extravagante (WSJ NEWS GRAPHICS, 2015). 

Embora Trump seja o candidato preferido da maioria dos republicanos, falta-lhe 
conhecimento e tato político. Entre as inúmeras controvérsias que protagoniza estão: dois processos 
relativos à Universidade Trump (PEREDA, 2016); a construção de um muro separando México e 
Estados Unidos (FRANCE PRESSE, 2016); a proibição da entrada de muçulmanos no país (KAY, 
2015) e a deportação de todos os imigrantes ilegais (FELLET, 2016).   

O perfil controverso dos pré-candidatos proporciona uma cobertura midiática carregada de 
estereótipos e polarização política. Uma vez que figuras tão excêntricas concorrem ao mais alto 
cargo político do país, a imprensa exerce papel fundamental na formação da opinião pública e 
construção da imagem política, especialmente com a justaposição de mídias tradicionais em redes 
digitais que inaugura uma nova dinâmica na cobertura eleitoral. 
 
 
2.2. COBERTURA DA MÍDIA ESTADUNIDENSE 

 
Os anos 2000 marcaram mudanças na forma como a produção jornalística é realizada nos 

Estados Unidos, uma vez que o número de estadunidenses adultos que leem jornais impressos 
diariamente caiu de 47% em 2000, para 29% em 2012 (STATISTA, 2016). Assim, apesar desta 
queda, é preciso destacar que os jornais se mantem relevantes no que diz respeito às eleições no país 
em tela, pois quatro8 das sete cidades com mais leitores – onde em média metade da população 
adulta lê jornais diariamente – estão localizadas em dois dos cinco estados de maior importância 
para as prévias9 (BUMP, 2016; STATISTA, 2016). 

Um dos elementos que ocasionou estas mudanças é o desenvolvimento de dispositivos 
eletrônicos com acesso à internet, como é o caso dos tablets e smartphones (SWENEY, 2015). Em 
2008, o centro de pesquisas PewResearchCenter constatou pela primeira vez que mais pessoas 
declararam priorizar a internet aos jornais impressos como principal fonte de notícias. Nesta mesma 
pesquisa, revelou-se que a internet igualou a televisão como fonte de informação de primária entre 
os jovens de 18 a 29 anos. 
                                                 
8 Albany (NY), Buffalo (NY), Nova Iorque (NY) e Pitsburgo (PA). 
9 Nova Iorque, Pensilvânia, Indiana, Califórnia e Nova Jersey. 
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Neste sentido, o quadro 01 apresenta uma relação entre a tiragem dos cinco principais 

jornais dentre os 1.331 jornais impressos existentes nos Estados Unidos, e a quantidade de Likes 
que cada um deles possuía no Facebook em 2016.  

 
 Jornal Tiragem Likes 
1 USA Today 2.301.917 4.998.573 
2 The New York Times  2,101,611 11.491.991 
3 The Wall Street Journal 1.337.376 4.850.804 
4 Los Angeles Times 467.309 2.268.274 
5 New York Post  424.721 2.869.796 

QUADRO 01 – OS CINCO PRINCIPAIS JORNAIS DOS ESTADOS UNIDOS EM 2016 (TIRAGEM E LIKES) 
FONTE: ADAPTADO DE CISION (2016) e FACEBOOK (2016). 

 
A escolha do The Wall Street Journal para esta análise pauta-se em quatro pilares: (1) a 

crescente importância da internet como fonte de informação nos Estados Unidos; (2) a relevância 
conquistada pela rede digital Facebook, estando entre as maiores plataformas acessadas na internet, 
sendo utilizada por 62% dos estadunidenses – de acordo com pesquisa elaborada pelo 
PewResearchCenter (DUGGAN, 2015); (3) a terceira maior tiragem e número de Likes no 
Facebook e (4) o nível de confiança conferido pelos usuários aos jornais que estão nesta plataforma 
(MITCHELL et al., 2014).   

 
 

2.2.1. O THE WALL STREET JOURNAL 
 
O The Wall Street Journal (WSJ) é um jornal de circulação nacional editado na cidade de 

Nova Iorque, que atua na área de negócios e assuntos econômicos. Foi fundado por Charles H. Dow 
e sua primeira edição publicada em 1889. Em 2007, deixou de ser parte da editora Dow Jones & 
Company, quando esta foi adquirida pela holding News Corporation, da qual Rupert Murdoch é o 
fundador, acionista majoritário e CEO (ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, 2015; ELLISON; 
KARNITSCHNIG, 2007).  

Rupert Murdoch é conhecido por expressar seu conservadorismo político por meio da sua 
rede midiática que envolve as holdings: News Corp. e 21st Century Fox, responsáveis dentre outros 
pelo WSJ, New York Post e Fox News. Em seu histórico de apoio aos republicanos, Murdoch doou 
US$ 1 milhão para campanhas do partido em 2010. Em 2015, foi considerado pela Forbes um dos 
doadores mais influentes na política dos Estados Unidos e em 2016, declarou seu apoio ao pré-
candidato Donald Trump alegando que sua eleição seria boa para os negócios (SHERMAN, 2016; 
SORVINO, 2015; MACASKILL, 2010). 

Em contrapartida, de acordo com pesquisa realizada pelo instituto PewResearchCenter, 
“somente uma fonte de informação é mais confiável do que desconfiável por todos os cinco grupos 
ideológicos: The Wall Street Journal” (MITCHELL et al., 2014, tradução nossa). Aqui, ressalta-se 
que os cinco grupos ideológicos foram: “Consistentemente Conversador”, “Majoritariamente 
Conservador”, “Misturado”, “Majoritariamente Liberal” e “Consistentemente Liberal”. 

Assim, embora ele seja considerado o jornal mais confiável dos Estados Unidos, vale 
mencionar que a situação em que se encontram os cidadãos de democracias contemporâneas é de 
informação imperfeita, sobretudo, em relação a seus candidatos e a política durante uma eleição 
presidencial (ALVAREZ, 1997 apud MARTÍNEZ i COMA, 2008; DOWNS, 1999). Como destaca 
Martín-Barbero (2006), as tecnologias não são neutras e nesta acepção, a hipótese que trazemos à 
baila é a de que o Facebook do WSJ favorece a construção da imagem pública do candidato Donald 
Trump no período de prévias, devido ao posicionamento público de apoio do seu acionista 
majoritário. 
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3. IMAGEM PÚBLICA, AGENDAMENTO E OPINIÃO PÚBLICA 
 

A visibilidade na mídia é um instrumento valioso na política. Para Gomes (2004), a 
importância da comunicação de massa para o processo político faz com que grande parte da disputa 
política contemporânea se transforme em uma luta pela imposição de imagens públicas. Com isso, 
os mass media continuam relevantes na formação da opinião pública e na dinâmica de campanha 
eleitoral. A pesquisa aqui apresentada recorre a Teoria da Agenda e priming (saliência) por se 
tratarem de instrumentos utilizados na aferição e na compreensão dos efeitos da mídia sobre fatos e 
situações políticas. 

A Teoria da Agenda trata da influência que os mass media possuem na formação dessa 
opinião pública. O estágio inicial do fenômeno do agendamento, de acordo com a teoria, consiste na 
transferência dos principais tópicos tratados pela mídia para a agenda do público. Isso significa que 
as pessoas debateriam, na esfera pública, os mesmos assuntos que os meios de comunicação 
abordam. Ao embasar suas conclusões teóricas McCombs (2009) lembra de diversos estudos, feitos 
em países diferentes, que comprovam a transferência da saliência dos assuntos na mídia para a 
opinião pública, em maior ou menor grau. O principal deles é o de Chapel Hill, feito durante a 
eleição presidencial de 1968 nos Estados Unidos.  

Para solidificar ainda mais a teoria foram feitos, também, experimentos controlados em 
laboratório. Neles, os indivíduos eram expostos a conteúdos manipulados pelos pesquisadores, de 
modo que a influência ficasse mais evidente. McCombs (2009) deixa claro, entretanto, que a mídia 
não é a única fonte que influencia a formação da opinião pública. Questões culturais, o grau de 
exposição aos meios e as próprias experiências dos indivíduos também interferem no processo. Não 
se trata, portanto, de voltar à teoria hipodérmica e colocar os mass media como inoculadores de 
opiniões, mas sim de admitir que eles, de fato, exercem uma influência sobre a opinião pública. Ela 
pode variar dependendo de inúmeros fatores, mas não deve ser desprezada.   

McCombs e Shaw apontam que em uma campanha eleitoral, os eleitores recebem dos meios 
de comunicação a maior parte das suas informações; os eleitores conhecem novos elementos da 
informação, mas nem todos são igualmente capazes de interpretar e usar todos os pontos de vista; os 
eleitores conhecem e se informam de acordo com a insistência com que os meios falam e dão conta 
dos problemas debatidos durante a campanha (BREGMAN, 1998). 

O conceito de priming, como extensão da Teoria da Agenda, defende que a formação de 
julgamentos e atitudes dos indivíduos, perante determinadas questões, está relacionada a 
determinados casos ou associações trazidas à mente pela grande mídia. Tal premissa tem por base 
que: (a) as pessoas processam as informações mais acessíveis; (b) a mídia de massa, nesse sentido, 
pode formar as considerações, julgamentos, que as pessoas fazem sobre determinados candidatos ou 
assuntos (SCHEUFELE et al., 2007). 

Gomes (2004) defende ainda que entes políticos possuem uma imagem pública pode 
parecer, a princípio, controverso, se visto exclusivamente sob a concepção visual de imagem, ou 
seja, em sua plasticidade. Embora os termos imagem pública e imagem visual tenham em comum o 
vocábulo que se refere à capacidade de representar algo, eles se distanciam na noção de que 
imagem pública não é um tipo de imagem em sentido próprio, mas diz respeito à apresentação e/ou 
a representação de algo para alguém num sentido figurado, analógico e metafórico.  

Assim, a conjuntura política estadunidense em sua polarização entre democratas e 
republicanos, progressistas e conservadores, reforça a disputa eleitoral implicando na formação da 
opinião pública e acentua o estereótipo partidário. Os candidatos acabam sendo apresentados pela 
mídia pelo prisma de três imagens centrais: a imagem política, a imagem pessoal e a imagem 
administrativa. Surge então a política de imagem, isto é, o “fenômeno que transforma a arena 
política numa competição pela produção de imagens dos atores políticos, pelo controle do modo de 
sua circulação na esfera pública, pelo seu gerenciamento nos media e pela sua conversão em 
imagem pública” (GOMES, 1999).  
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O funcionamento dos mass media na formação de imagem e opinião se dá no modo como 

ela apresenta o fato, construindo um ideal que, na verdade, não é o fato em si, mas a maneira como 
ela própria o interpreta a partir da leitura que se possibilita do lugar de enunciação que ocupa e da 
formação discursiva na qual se inscreve. Ou seja, a mídia usa do caráter interpretativo, através de 
uma pretensa neutralidade, exercendo um poder interventor, sobretudo em tempo de campanhas 
eleitorais, na formação do eleitorado. 

Atualmente, quase todos os jornais atuam em mais de um suporte (papel e online ou TV e 
online, por exemplo) com suas características próprias de consumo de notícias. Originalmente tidas 
como ferramentas externas ao espaço jornalístico, as redes digitais foram assimiladas à rotina dos 
grandes jornais proliferando o conteúdo. As novas tecnologias têm potencial não apenas para 
modificar os meios de comunicação, mas também para alterar os hábitos do público com relação ao 
acesso às informações e também à possibilidade de produção, de distribuição e de troca de 
conteúdos diversos (ZAGO et al., 2014). 
 A análise da formação das opiniões e das preferências nesse contexto de desenvolvimento e 
convergência jornalística não diferem das práticas já convencionais nas pesquisas de agendamento. 
A perspectiva que orientou essa pesquisa sugere que, de alguma maneira, as formas simbólicas 
produzidas e distribuídas pelos mass media, em especial os posts no Facebook, respondem a 
interesses de poder da sociedade e que por outro lado, a grande parte das pessoas, em alguma 
medida, utiliza, única e exclusivamente desse recurso para obter a agenda política e/ou pública.  
 
 
4. METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS 
 

Os dados foram obtidos por meio do aplicativo para Facebook chamado Netvizz, 
contemplando o total de posts publicados na fanpage do WSJ no período das prévias estadunidense, 
de 01 de fevereiro de 2016 à 14 de junho de 2016. Posteriormente, fora necessário a utilização da 
técnica de Análise de Conteúdo somada a padronização de um conjunto de codificações para a 
operacionalização dos dados – esforço que resultou no seguinte livro de códigos10: 
 

CITAÇÃO_CANDIDATO. 1 = Donald Trump / 2 = Hillary Clinton. 
TEMA_PRÉVIAS 

COD CATEGORIA EXPLICAÇÃO 
2 Imagem política do candidato Imagem do candidato como político ou homem de partido, etc. 
3 Imagem pessoal do candidato Imagem do candidato como pai, filho, estudante, marido, etc. 
4 Imagem administrativa do candidato Imagem do candidato como gestor público, administrador. 

VALÊNCIA 
COD CATEGORIA EXPLICAÇÃO 

1 Positiva 
Ações de iniciativa do candidato; autodeclararão ou de terceiros favoráveis (avaliações 
de ordem moral, política ou pessoal) ao candidato ou suas propostas de governo; 
resultados de pesquisas ou estudos favoráveis. 

2 Negativa 
Ressalvas, críticas ou ataques (contendo avaliação de ordem moral, política ou pessoal) 
do autor ou de terceiros a respeito do candidato ou suas propostas; divulgação de 
resultados de pesquisas ou estudos desfavoráveis. 

3 Neutra 
Agenda do candidato, citação sem avaliação moral, política ou pessoal; simples 
reprodução de resultados de campanha, sem avaliação em relação a posição do 
candidato. Informações de campanha 

4 Equilibrada Texto que reproduz aspectos positivos e negativos do candidato com intensidades 
muito semelhantes, gerando equilíbrio de opiniões/abordagens contidas nas entradas. 

 

QUADRO 02 - LIVRO DE CÓDIGOS - POSTS - FACEBOOK - 2016 
FONTE: OS AUTORES, A PARTIR DE NICHOLS (2015). 

                                                 
10 Adaptado do Livro de Códigos do Núcleo de Comunicação Política & Opinião Pública (NICHOLS, 2015). 
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Na primeira etapa de coleta deste material, obteve-se um universo de 6.572 posts, dos 

quais 661 mencionaram explicitamente os candidatos Donald Trump e/ou Hillary Clinton. Porém, 
como o objetivo desta análise recai sobre a cobertura midiática, realizada pelo WSJ, da imagem dos 
candidatos citados, o montante passou a representar 183 posts. Destes, 08 foram desconsiderados 
por tratarem de citações conjuntas aos dois candidatos.  

Desta forma, o total analisado por esta pesquisa corresponde à 175 citações individuais 
para um ou outro candidato, a saber: 137 citações a Trump, o que equivale a 78,3% do total e 38 a 
Clinton, o que representa 21,7%. As variáveis analisadas foram caracterizadas em “imagem política 
do candidato”, “imagem pessoal do candidato” e “imagem administrativa do candidato”, isto 
representa os principais, mas não únicos, aspectos formadores da imagem pública11. A valência 
também fora considerada como categoria analítica a fim de compreender de que maneira o jornal 
tratou a imagem dos candidatos, de forma positiva, negativa, neutra ou equilibrada.    

Concluída a etapa de codificação, o programa Statistical Package for the Social Sciences 
(IBM/SPSS) foi utilizado visando a disposição dos resultados sob formas estatísticas. As variáveis 
foram cruzadas com o tempo de campanha nas prévias, com o recorte temporal estabelecido em 
períodos quinzenais. Assim, o WSJ realizou a cobertura da imagem do republicano Donald Trump e 
da democrata Hillary Clinton da seguinte forma: 

 
IMAGEM PRÉ-CANDIDATOS 

 
 

 

D
O
N
A
L
D
 
T
R
U
M
P 

H
I
L
L
A
R
Y
 
C
L
I
N
T
O
N 

 

GRÁFICO 01 – IMAGEM DOS PRÉ-CANDIDATOS POR SEMANA. 
FONTE: OS AUTORES (2016). 
                                                 
11 No universo analisado não foram encontrados outros aspectos formadores da imagem pública. 
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Inicialmente, em relação a Trump, o gráfico 01 demonstra que o jornal optou por abordar, 

majoritariamente, a imagem política do candidato. Em números gerais, esta categoria representou 
69,3% do total analisado, contendo 95 postagens que trataram o candidato desta forma. Seu maior 
índice corresponde as semanas entre 01 e 15 de maio de 2016. Percebe-se que no início das prévias 
o jornal tratava com certo equilíbrio os três tipos de imagens consideradas por esta pesquisa, 
apresentando diferença de uma a três postagens nas quatro primeiras semanas. Esta dinâmica muda 
com a proximidade das Convenções Nacionais, chegando a treze e doze postagens de diferença se 
comparada a imagem política às imagens pessoal e administrativa, respectivamente.   

Ao analisar os dados sobre a imagem de Hillary, algumas dinâmicas podem ser 
observadas. Em números totais, o WSJ cobriu a democrata da seguinte forma: 81,6% das citações 
trataram de sua imagem política, enquanto 18,4% cobriram sua imagem administrativa. Outra 
diferença na comparação entre a cobertura aos candidatos reside no fato que não há, em nenhum 
momento das prévias, abordagem à imagem pessoal de Clinton.  

Os dados também apontam para a permanência, em semanas, da imagem política como a 
mais citada em quase todo período de prévias, perdendo protagonismo para a variável imagem 
administrativa entre as semanas 16 de abril e 15 de maio – após esse período, o jornal passa a, 
novamente, abordar a imagem política de Clinton como principal. Porém, deve-se levar em 
consideração que a quantidade de postagens citando Donald ou Hillary não pode ser considerado, a 
priori, como algo benéfico – cabendo, primeiramente, analisar a valência contida nestas menções, 
representadas no gráfico 02.  

 
VALÊNCIA PRÉ-CANDIDATOS 
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GRÁFICO 02: VALÊNCIA DOS PRÉ-CANDIDATOS POR SEMANA. 
FONTE: OS AUTORES (2016). 
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Do mesmo modo que Donald Trump apresenta alto índice de citação pelo jornal durante as 

prévias, a tendência se reflete em relação à quantidade de valência negativa conferida ao candidato. 
Ou seja, as citações ao republicano continham, predominantemente, características desfavoráveis ao 
mesmo. Conforme os dados apontam, das 18 semanas de prévias eleitorais estadunidense, em 12 
delas a valência negativa fora a mais utilizada – a saber, entre as semanas que vão de 16 a 29 de 
fevereiro, 01 a 31 de março, 16 de abril a 15 de maio e nas duas últimas semanas de prévias.  

Outro fato a ser destacado corresponde a não prevalência de citações positivas ao 
candidato em nenhum agrupamento demonstrado pelo gráfico 02, havendo somente empate de 
elementos neutros e negativos nas duas primeiras semanas de disputa, bem como a preponderância 
das características equilibradas nas semanas entre 01 a 15 de abril e neutras nas semanas 16 a 31 de 
maio. Porém, nota-se que a valência positiva apresenta altos índices em algumas semanas, 
representando a segunda maior valência em 06 dos 09 agrupamentos realizados pela pesquisa.  

O WSJ, ao citar em seus posts, no Facebook, o candidato Donald Trump, procedeu da 
seguinte forma: em 22,6% das vezes, referiu-se ao republicano de maneira positiva – esta sendo a 
penúltima característica mais utilizada pelo jornal, apenas ganhando da variável “equilibrada”, que 
corresponde a 10,9% do total analisado. Como o gráfico acima apresenta, as características 
negativas foram as mais utilizadas para se referir ao republicano, o que ocorreu em 41,6% das vezes 
em que ele foi citado. Por fim, a segunda característica mais utilizada foi a “neutra”, representando 
24,8% das menções ao candidato. 

 Quanto à Hillary Clinton percebe-se, inicialmente, que as suas valências – em tendência 
diferente ao que ocorreu com Trump – apresentam, na maioria das semanas, apenas dois ou menos 
tipos de categorias. Nota-se, também, que houve a utilização de elementos positivos à imagem da 
candidata como fator principal de sua cobertura durante o período de prévias nas semanas entre os 
dias 01 a 30 de abril. Por outro lado, o uso de valências negativas foi característica principal entre 
os dias 16 de fevereiro a 31 de março e 01 a 30 de maio. Finalmente, nas duas semanas iniciais as 
características negativas e equilibradas se destacam de igual maneira, enquanto nas últimas duas 
semanas de prévia, a candidata foi apresentada de maneira neutra.  

Percebe-se que, enquanto Trump apareceu mais e de forma mais positiva que negativa se 
comparado à Clinton, que além de ser menos citada que o republicano, é mencionada através de 
elementos negativos em 57,9% dos casos. As citações favoráveis a ela aparecem como segunda 
característica mais utilizada, com 18,4%. Seguidas pela variável “Neutra”, 13,2%, e “Equilibrada”, 
com 10,5%. Entende-se, então, que há uma aparente tentativa de suavizar a imagem de Trump, com 
quase 60% de suas citações sendo positiva, neutra e equilibrada, enquanto sua rival, Clinton, foi 
referida, aproximadamente, 60% das vezes de formas negativa. 
  
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A partir dos dados analisados é possível afirmar que, embora a população estadunidense – a 
despeito do seu posicionamento político – considere o The Wall Street Journal um periódico 
confiável, ele favoreceu a imagem pública do pré-candidato Donald Trump durante o período de 
prévias, se comparado à sua principal adversária. Neste sentido, é possível inferir que confiança, 
conforme elencado pelo instituto de pesquisa PewResearchCenter não é um índice que possui 
relação direta com o fator neutralidade política. 

Verificou-se quantitativamente que a cobertura da imagem pública de Trump prevalece em 
relação à de Hillary Clinton. No que tange à valência aferida a cada um dos candidatos, a 
especificidade verificada é uma suavização da imagem negativa do republicano por meio das 
valências positiva, equilibrada e neutra. Dessa maneira, foi justamente a valência negativa que 
prevaleceu quando a pré-candidata em foco era Clinton. Estes dados comprovam o efeito priming 
no WSJ por meio de sua fanpage. A hipótese trazida à luz neste trabalho, de que o favorecimento à 
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imagem de Donald Trump teria relação com o apoio público de Rupert Murdoch foi confirmada.  

Considera-se possível, em pesquisas futuras, a inclusão dos cinco principais veículos 
midiáticos mencionados anteriormente a fim de analisar comparativamente o posicionamento de 
cada um deles. Pretende-se a inclusão de um corpus analítico maior, avaliando a cobertura destas 
empresas através de dados em texto e imagem no período de prévias e de eleições estadunidenses.  
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COMENTÁRIO DE NOTÍCIA NO FACEBOOK: A REAÇÃO DOS ELEITORES
CURITIBANOS NA FANPAGE DA GAZETA DO POVO1

Taiana Loise Bubniak2

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar os comentários dos usuários/eleitores nas postagens de
notícias sobre a eleição municipal em Curitiba,  feitas pelo jornal Gazeta do Povo por meio do
Facebook, no período de 1º a 31 de julho de 2016. Nesse período, foram feitas 25 postagens sobre o
assunto na referida página e os utilizadores reagiram às notícias por meio de 1528 comentários
publicados na ferramenta disponível neste site de rede social. Com a observação das unidades de
análise foi possível classificar estas pequenas falas e avaliar a reação ao noticiário político naquele
espaço.  Os  comentários  foram  avaliados  como  “opinativo”,  “propositivo”,  “desqualificação”,
“campanha eleitoral”,  “meme” ou “assunto diverso”.  Para ponderar  sobre este breve recorte  da
realidade, vale-se de conceitos sobre comunicação política, o exercício das relações políticas na
internet e a possibilidade de deliberação online. Levando em conta que o fortalecimento da rede de
computadores  ligados  pela  internet  possibilita  que  as  relações  sociais  se  deem nesse  campo,  é
relevante realizar incursões empíricas que ajudem a destrinchar essa seara, tão cotidiana e que ao
longo  dos  últimos  dos  anos  tem  se  tornado  corriqueira,  mas  que  se  revela  como  cenário  de
confrontamentos específicos e que serve como incubadora para discussões que reverberam também
nos debates offline.

Palavras-chave: comunicação política; deliberação online; Gazeta do Povo; Facebook.

1. INTRODUÇÃO

A  reconfiguração  das  relações  sociais  com  a  ascensão  da  internet  apresenta  várias
possibilidades  para  análise.  Neste  trabalho,  debruça-se  sobre  um recorte  da  realidade  bastante
específico. Aqui, interessa saber: como se expressam os usuários do Facebook (que também são
leitores de notícias e potenciais eleitores) nas postagens da fanpage da Gazeta do Povo que dizem
respeito à eleição municipal que se aproxima? 

Se há alguns anos, via-se os computadores e a internet como ferramentas para auxílio nas
tarefas cotidianas, com a apropriação feita pela sociedade, viu-se que as práticas comunicativas que
envolvem  a  rede  mundial  de  computadores  nos  inseriu  em  um  momento  único.  Discussões,
conversas e fatos passaram a existir nesta nova arena, aonde se repetem alguns padrões mas também
se  forjam  novas  formas  de  sociabilidade.  Ademais,  aquilo  que  repercute  online  passa  a  ter
importância em outros campos: se transforma em pauta de discussão nas relações offline e alimenta
as pautas dos veículos de comunicação dos meios tradicionais. 

A sociedade e a comunicação entre os indivíduos que a compõem passaram por diversas
transformações, desde os desenhos nas cavernas. Cientes que toda a história da comunicação está

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM.

2 Jornalista. Mestre pela UFPR (2012). Não está vinculada à nenhuma instituição de pesquisa atualmente. E-mail: 

taianabub@gmail.com.
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inerente nesta discussão, pode-se falar sobre a transformação cultural trazida pela internet. Autores
como  Lévy  (1999),  Rodrigues  (1999),  Castells  (2003),  Wolton  (2003)  indicam  que  mudar  a
comunicação implica mudar a cultura e os hábitos e por isso é válido tentar entender um recorte
dessa realidade.

Vale salientar que, embora o cotidiano seja povoado por mídias digitais, aquilo que outrora
foi considerado como a “mídia tradicional” - ou seja, veículos que se sedimentaram em outras fases
da evolução dos meios de comunicação de massa, como emissoras de rádio, televisão ou jornais,
revistas que alcançaram fama no meio impresso – e os conteúdos apresentados por essas entidades
continuam sendo importantes e repercutem fortemente no corpo social (GOMES, 2008; MIGUEL &
BIROLI, 2011).

Se mudam a sociedade, essas ferramentas tecnológicas influenciam também a organização
política.  As  ferramentas  de  comunicação  e  interação  aplicadas  às  questões  políticas  criaram
possibilidades ampliadas. Entre elas, está a expectativa de que os atores políticos e a sociedade, ao
utilizar  uma rede de computadores  conectados,  teriam a chance de reconstruir  a  “ideal” esfera
pública, onde todos os cidadãos podem interagir, opinando e sendo ouvidos. Outro ponto que gera
alarde é a possibilidade de diminuir o déficit de participação política uma vez que o sistema político
atual tende, por natureza, a se desconectar da base civil da sociedade; com exceção do episódio
eleitoral, quando se convoca a participação de todos (GOMES, 2011). Há quem dê crédito demais a
essas possibilidades.  Mas é a avaliação do cotidiano e dos usos efetivos que poderá apresentar
elementos para alguma compreensão sobre o tema.

Optou-se  por  apresentar  este  artigo  da  seguinte  forma.  Em  um  primeiro  momento,
trataremos  das  questões  relativas  à  política  e  internet.  Em  seguida,  apresenta-se  um  tópico
relacionado à deliberação online. Por fim, debruça-se sobre os dados dessa análise: a metodologia
empregada na coleta e tratamento dos dados, além da descrição do que foi encontrado no corpus
analisado. Por fim, traz-se as considerações finais.

2. POLÍTICA E INTERNET

É  evidente  que,  na  forma  de  organização  da  sociedade,  política  e  comunicação  estão
intimamente relacionados. Esta referida “intimidade” e mudanças ocorridas no campo da política
por  consequência  do  processo  de  democratização  do  acesso  à  informação  e  aos  aparatos  de
comunicação, com a ampliação da mídia massiva e a globalização de temáticas e assuntos, são
estudadas  por  um  filão  que  se  convencionou  chamar  comunicação  política  (RUBIM,  2000;
GOMES, 2004).

É por meio dos aparatos comunicacionais e da possibilidade de a sociedade se reconhecer
ali, nestes cenários, e enxergar seus resquícios de unicidade, que os meios de comunicação, desde
Gutenberg, potencializam a quantidade de informação disponível e fazem circular notícias, hábitos
e crenças, o que sedimenta a cultura. Existe uma proximidade quase “familiar” com os meios de
comunicação que “ampliou nossa vivência e deu novos sentidos às interações e experiências que
constituem as identidades dos indivíduos e codificam seus comportamentos” (MIGUEL & BIROLI,
2010, p.65), inclusive quando se trata de política.

A  comunicação,  como  rede  de  conexões,  atua  e  sofre  inferência  da  política  e  esta,
reconfigurada devido ao avanço dos meios de comunicação, passa a ter dimensão pública e caráter
representativo  (RUBIM,  2000).  Com  a  inserção  da  internet  nas  relações  sociais,  cria-se  certa
expectativa com relação às possibilidades de interação e participação, como se, automaticamente,
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fosse possível que os indivíduos se tornassem representantes ativos e influenciassem os assuntos
públicos. 

Todas  as  restrições  apresentadas  na  literatura  especializada  sobre  as  parcas  convicções
democráticas e a baixa qualidade civil ou republicana da comunicação industrial de massa,
somadas à aura não-elitista, não governamental, não-corporativa da internet, foram razão
suficiente para assegurar a esta última um lugar particular na discussão sobre democracia e
participação popular (GOMES, 2005, p. 216).

Se o campo da política necessita dos aparatos de comunicação para promover seus atos e
confirmar  sua  representação  social,  entende-se  que  a  reação  de  uma  comunidade,  mesmo  que
encerrada em um espaço online pode, em alguma medida, explicar ou ajudar a compreender aquele
recorte de realidade.

Qual  será  o impacto  da  Internet  sobre  a  vida  política  das  sociedades  contemporâneas?
Como  ela  afetará  a  organização  do  Estado  e  da  sociedade  civil,  e  as  atividades  de
representação e participação cívica associadas a estes espaços políticos? (EINSENBERG,
2003, p. 492). 

O  autor  propõe  uma  questão  que  parece  prioritária:  as  possibilidades  elencadas  pelas
tecnologias de informação e comunicação são maiores que as de um estágio anterior? De acordo
com ele, é a observação destes contextos é que tornará possível delinear uma resposta, ainda que ela
seja temporária ou provisória.

Maia (2011) indica mais uma razão para a pesquisa na área. A autora evidencia que nas duas
últimas décadas do século XX, os modelos políticos mais concentradores mostraram fraquezas e a
sociedade civil criou um sentimento de desconfiança com relação à possibilidade de os Estados
serem provedores do que a população necessita. 

Nesse  cenário,  a  emergência  da  internet  contribuiu  para  sustentar  o  entusiasmo  pela
sociedade civil, com vistas a revigorar a participação política. A internet proporcionou uma
nova infraestrutura – mais rápida e mais barata,  com grande potencial  para produção e
difusão autônoma de informação (MAIA, 2011, p. 47)

Portanto, entende-se que a relação entre política e mídia “inaugura” uma área de estudos
específica, a comunicação política. Daí, é possível pinçar uma realidade específica: a relação da
política com a internet.  O questionamento  central  se  dá em torno dessa possibilidade virtual  e
daquilo que realmente acontece nesses meios tecnológicos, o que só é possível depreender com a
análise empírica.

3. DELIBERAÇÃO ONLINE

As características da vida moderna, a individualização e o crescente consumo de produtos
midiáticos transferiram a discussão e o conhecimento das questões públicas (que anteriormente era
realizada pessoalmente,  com pessoas  interessadas  pelo assunto,  como evidenciou Habermas em
1984), que agora está deslocado para a mídia. O clássico livro no qual o autor trata da “ideal” esfera
pública e do advento dos meios de comunicação, é o pontapé inicial para a discussão, já que ele
indica a necessidade de uma democracia deliberativa “que, de um lado, não abdique da interação
forte e discursiva entre cidadãos e representantes para a formação da opinião e que, de outro, não
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deixe de reconhecer direitos, liberdades e reivindicações individuais” (SAMPAIO et al, 2012).
Para o autor, a esfera pública só estaria formada e a opinião pública só teria validade no caso

de os participantes serem capazes de formular razões próprias e passíveis de serem compreendidas e
aceitas; de iniciar debates e interpretar as suas necessidades de maneira reflexiva (…) sem que haja
desigualdades de acesso e de poder (Idem).

No entanto,  essa  conceituação  já  foi  renovada  e  agora  entende-se  o  conceito  de  esfera
pública  de  forma  mais  ampla,  podendo  abarcar  aspectos  emocionais,  e  não  apenas  racionais.
Entende-se também que há variados níveis de deliberação e que ela pode ocorrer mesmo que não se
chegue a consenso único sobre o que é unanimidade.

Ela é, sobretudo, um processo social de comunicação através do qual os indivíduos têm, em
uma perspectiva ideal, a oportunidade de se constituírem como interlocutores, apresentando
seus pontos de vista e suas perspectivas diante dos outros, interpelando-os e demandando-
lhes a validação de seus argumentos após uma discussão baseada no respeito recíproco. Sob
esse viés, a deliberação pode ser compreendida como uma atividade discursiva capaz de
conectar as esferas comunicativas formais e informais (...) (MARQUES, 2011).

De  acordo  com  a  autora,  a  deliberação  deve  prever  também  o  dissenso.  Outros
pesquisadores afirmam que a deliberação inclui aspectos e argumentos emotivos. É possível, então,
afirmar  que  “os  modelos  de  deliberação  baseados  na  excessiva  racionalidade  e  justificação
(RAWLS,  2000,  2002;  GUTTMAN,  THOMPSON,  2007)  são  muito  exigentes,  pois  tendem a
excluir a coerção, a decepção, a estratégia e a manipulação do processo deliberativo” (SAMPAIO et
al,  2012).  Com uma visualização mais  plural do conceito,  é possível inferir  que estes diálogos
deliberativos aconteçam em diversos espaços, inclusive aqueles forjados pela internet.

A presença destas “dinâmica de negociação e contestação de pontos de vista em busca de
um entendimento partilhado” (MARQUES, 2011) não é capaz  de  transformar  automaticamente
estes espaços em arenas típicas da esfera pública. No entanto, a visualização destes espaços online
como possíveis locais de discussão “ganha ainda maior respaldo quando as novas tecnologias, e em
especial a internet, emergem como potencialmente capazes de fortalecerem valores democráticos”
(SAMPAIO et al, 2012). Dessa forma, podemos indicar a presença de locais de deliberação online
em fóruns, chats, espaços para discussão, listas de e-mail e sites de rede social, como por exemplo,
Twitter e Facebook.

Compartilhando  linguagem e  tendo  acesso  à  informação,  é  possível  depreender  que  os
usuários de um site de rede social, onde podem se inscrever, representar seus perfis de forma online
e  tecer  comentários  diante  do  mesmo  conteúdo,  podem,  em  alguma  medida,  reproduzir  as
características deliberativas. Com inspiração no modelo de análise de deliberação online proposto
por Marques (2011), entende-se que é preciso “privilegiar a análise das relações discursivas entre os
participantes (e não os indivíduos como unidades de análise)”.

Nesta trabalho, leva-se em conta os comentários postados pelos usuários diante de notícias
transmitidas por um jornal  em um site  de rede social.  Com a avaliação das pequenas falas  ali
encontradas, será possível ponderar se o espaço serviu à deliberação ou não e que características
teve essa conversação.

4. A REAÇÃO DIANTE DAS NOTÍCIAS SOBRE A ELEIÇÃO MUNICIPAL 
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Foi  realizada  uma  Análise  de  Redes  Sociais  (ARS),  levando  em conta  que  estes  sites
possibilitam a formação de um perfil pessoal online, caracterizando a identidade do sujeito. A partir
da análise de um recorte dentro desta realidade, é possível inferir o que uma pessoa ou um grupo de
pessoas  diz,  como se expressa e  quais  as  características  dessa  manifestação,  uma vez  que “ao
estudar  as  estruturas  decorrentes  das  ações  e  interações  entre  os  atores  sociais  é  possível
compreender  elementos  a  respeito  desses  grupos  e,  igualmente,  generalizações  a  seu  respeito”
(RECUERO, 2011, p. 115).

Aliada à análise de rede social, é necessário afirmar que o percurso também compreende
uma inspiração etnográfica e entende-se que esse tipo de estudo pode ser feito quando se trata de
um nicho na internet porque é preciso “compreender como a pode se encaixar nas condições de vida
cotidiana nas sociedades complexas” (HINE, 2009, p. 6, apud RECUERO, 2011, p. 170). Levando
em conta que não apenas  a  interação face a  face,  mas todas  os  tipos  de convívio são válidas,
depreende-se que é possível fazer este tipo de análise na internet.

Foram realizadas as seguintes delimitações do objeto: a análise seria realizada dentro do
Facebook. A escolha se deu por conta da popularização deste site no Brasil. De acordo com dados
da própria empresa há 99 milhões de perfis brasileiros inscritos na plataforma. Assim, estima-se que
8 a cada 10 brasileiros participam do Facebook3. 

Na  estrutura  proposta  por  este  site,  em cada  publicação  há  um espaço  disponível  para
comentários, além das opções de reagir ao conteúdo ou compartilhar. No caso das fanpages, estes
comentários e reações são públicos, podem ser acessados por outro perfil inscrito na rede. Estas
pequenas falas podem ser monitoradas ou até excluídas pelo administrador da página,  mas não
podem ser editadas nem dependem de aprovação prévia para publicação. 

A rede social mais popular é capaz de apresentar um panorama amplo sobre a participação
dos eleitores.  Por questão de proximidade,  escolheu-se a eleição municipal de Curitiba e,  nesta
cidade,  a  página  oficial  (a  fanpage,  no  jargão  próprio  do  site)  no  Facebook4 do  veículo  de
comunicação de maior circulação5 na capital paranaense, a Gazeta do Povo. Foi feita a escolha de
um veículo de comunicação porque

de forma geral,  o compartilhamento de opinião a partir  do que se consome de notícias
sempre foi possível, mas ganha expressões mais visíveis e dialógicas ao passo que novas
arenas online se consolidam, como o Facebook. O entendimento é que, com a internet, teria
surgido uma esfera conversacional  mais  próxima da  emissão,  no sentido temporal  (por
exemplo, pode-se comentar uma notícia enquanto ainda é transmitida) e no espacial (por
exemplo,  podem-se  fazer  comentários  no  mesmo  ambiente  em  que  o  conteúdo  é
disseminado). (BARROS & CARREIRO, 2015, p. 183) 

Dentre todos as postagens publicadas pelo jornal entre os dias 1º e 31 de julho de 2016 –
recorte temporal realizado devido à proximidade com o prazo final para realização de convenções
partidárias - foram selecionados aqueles que tratavam especificamente do assunto: quando a notícia,
vídeo  ou  transmissão  ao  vivo  versava  sobre  eleição  municipal  em  Curitiba.  Ao  todo,  foram
observadas 25 postagens, que geraram 1528 comentários. 

3 Dado divulgado por um diretor da companhia, Ime Archibong, durante a Campus Party Brasil de 2016, realizada 
em janeiro, em São Paulo.

4 A fanpage oficial do jornal Gazeta do Povo no Facebook pode ser encontrada neste link: 
<https://www.facebook.com/gazetadopovo>.

5 Conforme dados da Associação Nacional de Jornais (ANJ), disponível em <http://www.anj.org.br/maiores-jornais-
do-brasil/> Acesso em 31/07/2016.
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Na tabela abaixo, explicita-se o título dado a cada postagem analisada, o tipo de postagem
(link para notícia, vídeo ou transmissão ao vivo), a data da publicação e o número de comentários
gerados (até o dia 31 de julho) em cada uma delas6. Os dados estão dispostos na tabela seguindo a
ordem temporal, assim como foram postados.

Título da notícia Data Postagem Nº comentários

As 10 críticas que Fruet vai enfrentar na campanha de reeleição 
(e como ele responde) - link

07/07 Link para notícia 11

Números da primeira pesquisa IBOPE sobre a disputa pela 
Prefeitura de Curitiba - link

12/07 Transmissão ao vivo 168

4 dos 38 vereadores de Curitiba não vão tentar se reeleger - link 14/07 Link para notícia 13

Acordo entre Richa e Fruet não é bem visto pelas esposas dos 
dois - link

19/07 Link para notícia 5

Alep cederá ao menos sete deputados para disputa municipal - 
link

20/07 Link para notícia 2

Empresário candidato pelo PROS quer bilhete único de ônibus 
em Curitiba - link

24/07 Link para notícia 23

Com dinheiro curto, candidatos recorrem a cursos preparatórios 
para ganhar o eleitor - link

24/07 Link para notícia 7

Pró-reitor da universidade Tuiuti oficializa sua candidatura à 
prefeitura de Curitiba - link

24/07 Link para notícia 12

Jornalistas da Gazeta do Povo comentam as convenções 
municipais do fim de semana e as candidaturas confirmadas 
para a Prefeitura de Curitiba - link

25/07 Transmissão ao vivo 56

Fruet e Greca brigam por últimas siglas à solta na disputa pela 
prefeitura de Curitiba - link 

26/07 Link para notícia 25

Beto Richa e DEM fecham apoio à candidatura de Rafael Greca 
- link

26/07 Link para notícia 166

Beto Richa firma parceria com Greca nas eleições municipais - 
link

26/07 Transmissão ao vivo 167

Richa fecha apoio a Greca e grupo de Fruet vê volta do 
“lernismo” - link

27/07 Link para notícia 154

Greca oferece vice a PSDB de Richa e deixa Luciano Ducci 
irritado - link

27/07 Link para notícia 22

Confira o calendário das eleições 2016 e entenda o que cada 
candidato pode fazer - link

27/07 Vídeo incorporado 7

Menos tempo de propaganda na TV acirra “feirão” de alianças 
nas eleições - link

28/07 Link para notícia 5

Eleições são garantia de memes e gafes de políticos; relembre 
casos - link

28/07 Link para notícia 11

Fruet fecha com “partido da Universal”; vice pode ser do PPS - 28/07 Link para notícia 72

6 Para respeitar o limite de caracteres sugerido pela organização do evento, os links para cada postagem estão dentro 
da tabela, na palavra link ao lado do título da postagem.
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link

Vanhoni cogita ser candidato a vereador em Curitiba para 
“reerguer” PT - link

28/07 Link para notícia 123

Inimigos mas nem tanto: acordos escancaram política de 
conveniência - link

29/07 Link para notícia 19

Mudança no Horário Eleitoral Gratuito e as convenções 
partidárias para definição dos candidatos a prefeito de Curitiba - 
link

29/07 Transmissão ao vivo 57

Candidatos em Curitiba são velhos conhecidos (e antigos 
aliados) - link

29/07 Link para notícia 77

Greca justifica alianças e diz que Richa foi “um bom prefeito” -
link

30/07 Link para notícia 190

“O pessoal que gostava de Danoninho saiu”, diz Tadeu Veneri, 
candidato pelo PT - link

30/07 Link para notícia 94

“Para tirar Curitiba do marasmo”, Leprevost confirma 
candidatura - link

30/07 Link para notícia 42

Nº total de comentários 1528

O número de postagens foi se intensificando com o passar dos dias do mês, uma vez que
várias convenções partidárias foram sendo realizadas e se aproximava a data limite para a escolha
das agremiações, que neste ano, de acordo com o calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral,
era o dia 05 de agosto7. 

A análise da tabela também indica que a reação dos eleitores/usuários se intensificou quando
o veículo de comunicação usou o recurso disponível na ferramenta de transmissão ao vivo, gerando
um maior número de comentários, principalmente a que tratou de pesquisa eleitoral de intenção de
votos. Notícias acerca da parceria entre o candidato Rafael Greca (PMN) e o atual governador do
Paraná, Beto Richa (PSDB) e a definição da coligação que uniu os dois políticos também geraram
reação mais intensa. Postagens com informações mais burocráticas tiveram reações mais amenas.

A visão geral do número de comentários para cada postagem já pode nos fornecer algumas
pistas sobre a reação dos eleitores/usuários diante das notícias postadas pelo Facebook da Gazeta do
Povo, um veículo de comunicação tradicional. As notícias que citam parcerias ou coligações entre
candidatos específicos geram respostas mais numerosas. A postagem que rendeu o maior número de
comentários, por exemplo, insere um elogio a um político ao reproduzir a fala de um candidato. 

A unidade de análise que nos interessa pontualmente são os comentários dos leitores feitos
como resposta a estas postagens. Cada comentário foi analisado individualmente e qualificado de
acordo com critérios previamente estabelecidos. Os critérios de análise foram determinados com
base em trabalho anterior da autora8 e na observação do objeto.

Chegou-se à conclusão que as falas desses eleitores/usuários que se dispuseram a opinar
diante de uma notícia, poderiam ser avaliadas de acordo com sete indicadores, que serão explicados
a seguir. Vale fazer a seguinte ressalva: além dos comentários, optou-se por fazer uma avaliação
apenas quantitativa da opção “responder” ao comentário de outro usuário,  levando em conta o

7 Devido ao prazo específico de submissão de trabalhos para este congresso, não foi possível contemplar as reações 
dos eleitores/usuários diante de todos os anúncios de candidatos a prefeito e coligações. No entanto, entende que o 
recorte utilizado já propicia a análise. 

8 Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Sociedade da UFPR 
(2012), que propôs uma análise de conteúdo dos comentários feitos por eleitores nas páginas oficiais dos candidatos
à Presidência da República em 2010. Disponível em <http://bit.ly/2aRf5RS>
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tempo disponível para a elaboração da análise. Abaixo, segue uma pequena explicação sobre o que
cada critério incluía.
a) Comentário  opinativo:  falas  que  expressam  opinião.  Inclui  comentários  nos  quais  os
usuários teciam argumentos sobre quais candidatos estavam acompanhando, sobre a “qualidade”
das coligações, sobre o passado dos candidatos, gasto com campanhas, entre outros. Nesses trechos,
em geral havia um argumento elaborado, mesmo que traçado em poucas linhas. 
b) Comentário  propositivo:  quando  o  usuário  propõe  alguma  alternativa  para  mudar  ou
completar a realidade. Seja a mudança no sistema eleitoral ou uma nova forma de gerir o sistema de
transporte público da cidade. Neste quesito, se encaixaram aqueles comentários que sugeriam leis
efetivas  contra  o  nepotismo,  indicavam a  necessidade  de  mudança  no  formato  da  propaganda
eleitoral, indicavam que os candidatos precisariam apresentar projetos de lei que regulamentassem o
funcionamento do Uber9, entre outros.
c) Campanha  eleitoral:  apoio  explícito  a  um  candidato,  com  palavras  animadoras  ou
ressaltando as características positivas. Nesses comentários havia apoio irrestrito. O discurso era
montado com base em palavras  e  expressões  de  ordem, otimistas  e  até  proféticas  como “vai”,
“força”,  “estamos com você”,  tem meu voto”,  “já  ganhou”,  “não tem como perder”.  Todos os
comentários que se encaixaram neste quesito fizeram menções a candidatos ao Executivo.
d) Desqualificação:  comentários  que  incluíam  palavras  de  baixão  calão,  xingamentos,
reclamações e, principalmente, descrédito com relação aos políticos. Inclui-se neste critério também
aqueles  textos  que  tinham  teor  cínico  ou  de  zombaria.  Críticas  à  coligação  formada,  ao  atos
passados do candidato, à repetição dos “mesmos concorrentes em todas as eleições”, entre outros.
e) Meme10: esta categoria foi elencada depois da observação do corpus, já que se trata de um
tipo de resposta bastante específica. Estão incluídos os comentários que são postados apenas com
uma imagem.  Os  memes  postados  indicaram críticas  com relação  aos  políticos  e  ao  conteúdo
postado.
f) Assunto diverso: nesta categoria,  estão incluídos os comentários que não tinham relação
direta com o assunto,  como críticas ou elogios  à cobertura jornalística,  falas que se referiam à
política nacional, Operação Lava-Jato, relacionados a outras cidades ou que fugiam da discussão
principal.
g) Nenhum: foi necessário incluir uma categoria para abarcar comentários que não possuíam
conteúdo suficiente para análise, como falas que não poderiam ser codificadas, como conjuntos de
sinais de pontuação.

Com a realização do levantamento, foi indicar a quantificação dos comentários, seguida da
representação por meio da porcentagem, como se vê abaixo.

Critério de análise Nº de comentários Porcentagem (%)

C. opinativo 50 3,27%

C. propositivo 15 0,98%

Campanha eleitoral 208 13,61%

Desqualificação 1020 66,75%

9 Aplicativo para dispositivos móveis para transporte de pessoas que gerou controvérsia ao ser lançado no Brasil, por 
concorrer com o serviço de táxi.

10 Termo popularizado na internet para nomear um gênero típico da mídia digital, que tem origem na teoria de 
informações culturais, descrita por Richard Dawkins em 1976. Diz respeito a imagens propagadas exaustivamente, 
que costumam conter mensagem irônica.
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Meme 36 2,35%

Assunto diverso 138 9,03%

Nenhum 61 3,99%

Total 1528 ~100%11

A análise apontam para uma característica gritante. Aqueles comentários que desqualificam
a política ou políticos  são a maioria  esmagadora das  respostas  dos  usuários/eleitores  diante  da
postagem de material noticioso no Facebook. O post que obteve maior número de respostas é o de
título “Greca justifica alianças e diz que Beto Richa foi um bom prefeito”. Diante de um elogio feito
a um político, mesmo que indiretamente, os perfis que se dispuseram a comentar o fizeram de forma
enfática, renegando a classe política e as ações políticas em geral, principalmente diante de um
comentário positivo. Portanto, a maior parte do corpus, ou seja, 66,75% dos comentários coletados
fazem críticas ao sistema político, aos políticos, indicam que determinado candidato não é confiável
ou que o concorrente perdeu o voto daquele usuário/internauta depois da notícia explicitada pelo
veículo de comunicação. 

Debruçar-se sobre os comentários incluídos nesse critério mostra que, ao desqualificar, o
eleitor/usuário,  não  usa  argumentos  racionais  e,  com  exceções,  não  produz  textos  longos  ou
elaborados. Os comentários indicam emoção ou até mesmo mensagens mais cínicas, mas, em geral,
não há uma explicação consistente para a rejeição que apresenta com relação ao assunto.

Se não estão desqualificando, os usuários/eleitores partem para o lado oposto: passam a,
efetivamente, fazer campanha por um candidato específico. Do total de comentários, 13,61% foram
classificados como campanha eleitoral.  Os comentários incluídos nesse item apresentavam claro
apoio a algum candidato específico, em geral acompanhado de palavras e expressões de incentivo
como “ganhou meu voto”, “já tem meu voto e da minha família”, “esse é o meu escolhido”; além de
algumas frases semelhantes às usadas mais comumente nas competições esportivas como “vai”,
“agora é tua”, “já ganhou”, entre outras. Aqui também predomina a emoção.

Embora não tenha sido realizada uma sondagem específica para este fim, é possível dizer,
pela observação, que, na primeira quinzena do mês, a maior parte dos comentários incluídos neste
critério eram direcionados ao candidato Rafael Greca (PMN), que já foi prefeito de Curitiba. Ao
longo do período, com o anúncio da efetivação da coligação em PMN e PSDB em Curitiba, que
aproxima o candidato ao atual governador tucano Beto Richa, diminuíram os comentários elogiosos
de  campanha  eleitoral  e  passaram  a  predominar  os  de  desqualificação:  eleitores/usuários  se
expressavam indignados com a aliança e defendiam que essa aproximação frustrava a intenção de
voto.

No critério  nominado como “assunto  diverso”  foram avaliados  9,03% dos  comentários.
Aqui, foi possível incluir os comentários que não tratavam do assunto; que incluíam textos e falas
alheias a proposta inicial da postagem. Neste quesito, se concentram comentários que tratavam da
política nacional, com destaque para a presença de falas que citam o juiz federal Sérgio Moro, a
Operação Lava-Jato12 e investigações sobre corrupção e o processo de impeachment enfrentado pela
presidente Dilma Rousseff (PT)13. 

11 Aproximadamente 100% (99,98%): para facilitar a análise, só foram consideradas as duas primeiras casas decimais.
12 Operação da Polícia Federal, iniciada em março de 2014, que desmascarou esquemas de corrupção que envolviam 

políticos e grandes conglomerados empresariais, notadamente o do setor da construção civil.
13 Entre abril e agosto de 2016, a presidente Dilma Rousseff (PT) respondeu, no Congresso Nacional, a processo de 

impedimento, que inclui questões políticas, acordos entre partidos e questionamentos sobre os relatórios fiscais do 
Executivo Nacional.



257

A relação de comentários que inclui o imaginário criado em torno desta operação policial
renderiam uma análise exclusiva, já que Curitiba é um dos principais cenários do fato e que os
usuários/eleitores  o  relacionam a  eleição  municipal,  embora  não  tenham correlação  direta.  Os
comentários  que incluíam o  assunto  foram vistos,  com maior  ênfase,  nos  seguintes  posts:  “'O

pessoal que gostava de Danoninho saiu', diz Tadeu Veneri, candidato pelo PT” e “Vanhoni cogita

ser candidato a vereador em Curitiba para 'reerguer'  PT”, indicando que o imaginário popular
sobre a Lava-Jato inclui sempre o Partido dos Trabalhadores (PT). Embora esta agremiação esteja
envolvida nas investigações, não é o único partido enredado no esquema. No entanto, é o que está
mais desgastado perante a opinião pública.  O critério também abarcou aqueles comentários que
indicavam críticas ou elogios à cobertura noticiosa feita pelo veículo de comunicação.

A categoria  “Nenhum”,  indica  a  presença  de  comentários  dos  quais  não  foi  possível
depreender  uma  mensagem,  como  aquele  em que  há  apenas  nomes  de  outras  pessoas  ou  um
conjunto de caracteres que não faz sentido coletivamente. Foram 3,99% das falas que se encaixaram
neste critério, indicando que, em alguma medida, o espaço é genérico.

3,27% dos 1528 comentários postados foram rotulados como falas opinativas. Aqui, estão as
falas que mostram uma opinião fundamentada, como, por exemplo: sobre como o sistema político
tem falhas e quais são elas, indicam quais as qualidades que o gestor ideal deve ter, questiona a
qualidade das coligações formadas, argumenta sobre o fato de os candidatos que se apresentam
serem ex-políticos ou filhos de políticos. Independente da opinião expressada, neste quesito foram
reunidos  os comentários  que apresentavam argumentos  mais  elaborados.  Neste tipo de fala,  foi
possível observar que o conteúdo acaba sendo mais extenso, uma vez que o usuário se dedica a
defender a opinião exposta.

Das 1528 unidades de análise, 36 delas (2,35%) puderam ser encaixadas na categoria meme,
que reuniu os comentários onde o utilizador do site se valeu de apenas uma imagem, com ou sem
texto, para se expressar. Os memes de internet são uma forma de se comunicar online e surgem
quando alguma imagem é compartilhada exaustivamente, se torna popular e carrega significado. É
um tipo de resposta que indica, em geral, uma postura mais informal com relação ao tema como os
memes quem faziam gracejos com o pedido de votos, comum na época de campanha eleitoral.

O tipo de comentário que quantitativamente teve evidência menor foram os propositivos,
aqueles nos quais o eleitor/usuário redige um trecho e faz questão de explicar a ideia. Nesse critério,
que representou 0,98% dos comentários, foi possível ver perfis explicando quais projetos de lei
considera essencial que sejam tratados; houve sugestão sobre o formato das campanhas eleitorais,
que de acordo com o eleitor, deveriam ser compostas por mais debates e entrevistas ou sobre a
necessidade de os candidatos a vereador em Curitiba apresentarem projetos que tratem do aplicativo
Uber. Nesse critério, assim como foi possível observar nos comentários opinativos, parece haver
uma preocupação por parte do usuário em expor argumentos, mesmo que isso demande textos mais
longos.

***

Além da análise dos comentários, o artigo traz uma informação meramente quantitativa, mas
que indica, em alguma medida, a possibilidade de diálogo. A estrutura do Facebook previu o espaço
para comentários sempre que um usuário ou uma fanpage realiza uma publicação. Em março de
201314, o site passou a testar uma nova funcionalidade: a possibilidade de responder a comentários,

14 Comunicado oficial disponível em <https://www.facebook.com/notes/facebook-journalists/improving-
conversations-on-facebook-with-replies/578890718789613>. 
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dando a possibilidade de manter conversas específicas. 
Dentro  do  escopo  escolhido  para  esta  análise,  foi  possível  observar  que,  para  os  1528

comentários  do corpus, foram postadas 565 réplicas ou respostas. A conversação que se deu entre
estes  usuários  também é  terreno fértil  para  análise,  no entanto,  entendeu-se que era  necessário
avaliar os comentários de forma geral para depois partir para a especificidade. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho era proceder a análise dos comentários de eleitores/usuários do site
de rede social Facebook perante as postagens de notícias sobre a eleição municipal de Curitiba
feitas  pelo  perfil  oficial  do  jornal  Gazeta  do  Povo,  veículo  de  comunicação  tradicionalmente
impresso que possui a maior circulação na capital. Com a observação das unidades de análise, foi
possível elencar sete critérios nos quais se encaixavam 1528 pequenas falas publicadas na internet.
Entende-se  que  a  pesquisa  cumpriu  seu  propósito  inicial,  pois  as  unidades  de  análise  foram
qualificadas  e  mensuradas  de  acordo  com  as  variáveis:  opinião,  proposição,  desqualificação,
campanha eleitoral, meme, outro assunto ou nenhum (caso não se encaixassem nas demais).

Com a quantificação dos  comentários,  foi  possível  ver  que a maior  parte  das  falas  dos
usuários/eleitores diz respeito à desqualificação do tema tratado (eleição e políticos). 66,75% das
falas eram críticas, grosserias, zombaria ou comentário em tom de decepção com a política e os
políticos.  O  aspecto  emocional  dominou  o  discurso  de  quem  se  manifestou:  depois  da
desqualificação, o critério  em que se vê maior número de comentários é a  campanha eleitoral,
quando um eleitor/usuário defendia um candidato ou explicitava a sua escolha de voto. Foi possível
visualizar  argumentos  mais  elaborados  para  defender  uma  posição  apenas  nos  comentários
opinativos  e  propositivos,  que  somaram 4,25% das  falas.  Portanto,  entende-se  que  a  arena  de
deliberação possibilitada neste cenário não foi utilizada como é prevista tradicionalmente, uma vez
que predominaram as falas emotivas e não os aspectos mais racionais. 

No entanto, é inegável que o espaço pode servir como base para discussão da coisa pública,
uma vez que vê-se que os usuários/eleitores estão dispostos a reagir diante do conteúdo. A análise
mostrou  ainda  que,  usando  uma  ferramenta  do  Facebook,  foram  feitas  565  respostas  a  um
comentário inicial. A análise destas falas, que se pretende fazer em um trabalho posterior, pode ou
não indicar um grau de deliberação maior. 

Todavia, essa conclusão não desmerece a ferramenta. Há um ganho, pois as opiniões são
trazidas à tona, deixam de habitar espaços fechados e são expostas, ganham visibilidade pública.
Outro  aspecto  relevante  é  que  a  repercussão  de  um assunto  online  tem invadido  as  pautas  e
discussões que acontecem offline, impactando até em importantes decisões, tanto políticas quanto
em outras searas. Então, embora o espaço não tenha servido para a deliberação em termos ideais
neste  recorte  específico,  torna-se  uma  parte  importante  da  discussão  em  termos  gerais,  pois
proporciona oportunidade de compartilhar a opinião sobre o assunto de forma mais ampla, o que,
em alguma medida, é um ganho democrático, trazido pela política reconfigurada na internet.
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RESUMO 
  
O presente artigo analisa o possível impacto da Reforma Eleitoral de 2015 (Lei nº 13.165/2015 que 
alterou a Lei nº 9.504/97) na comunicação das eleições para prefeitos no Brasil em 2016. O objeto de 
estudo é a comunicação através do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), 
especificamente na televisão. Tendo como referencial teórico o trabalho de Felipe Borba (2013), que 
analisou a legislação eleitoral de 11 países da América Latina e suas possíveis consequências para o 
processo democrático, o artigo compara a norma anterior com a que estabelece os procedimentos para 
o HGPE deste ano apenas do caso brasileiro, para assim analisar as condições de disputa e de debate 
entre as candidaturas e se a atual regra tende a promover uma disputa mais equilibrada, dando 
condições competitivas para todas as candidaturas. Como o artigo é escrito no período pré-eleitoral, 
não será realizada a análise de conteúdo dos programas eleitorais para televisão - proposta para uma 
segunda etapa desta pesquisa. A comparação entre as duas normas conclui que as modificações dão 
menos espaço para o debate democrático, com diminuição do período de campanha gratuita na 
televisão, tempo semanal de exposição, diminuição da parcela de tempo dividida de forma igualitária 
entre os partidos, assim como a permanência de regras rígidas para a produção desses programas. 
 
Palavras-chave: eleições; comunicação eleitoral; Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral; 
legislação eleitoral. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 O Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) do Brasil completa 54 anos neste pleito 
municipal e, mesmo que o uso de novas tecnologias proporcionadas pela internet venha ganhado 
espaço nas últimas disputas eleitorais (BRAGA, 2011, JAMIL, SAMPAIO, 2011), o programa do 
rádio e da televisão continua sendo um canal privilegiado para exposição das candidaturas na mídia 
tradicional (PANKE, CERVI, 2011), apesar das críticas sobre os altos custos para sua produção e seu 
caráter de espetáculo. Se no dia a dia o eleitor não se preocupa com as sucessões de cargos públicos, 
a propaganda eleitoral é a chamada a “hora da política”, momento que fornece ao cidadão comum, 
algumas chaves explicativas simplificadas para um público com pouca informação  (VEIGA, 2001). 
É quando o tema eleições entra no seu cotidiano e, literalmente, na “casa” do eleitor, dando 
visibilidade às discussões sobre a esfera pública de poder. 

As forças políticas em disputa pelo cargo continuam dando importância para este espaço, tanto 
que no período pré-eleitoral, a negociação por legendas para formação de coligações leva em 
consideração o tempo que cada uma traz para o HGPE (PANKE, CERVI, 2011). A atual legislação 

                                                
1 Trabalho apresentado para o GT Comunicação e Política do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2  Mestre em Ciência Política pela UFPR, é doutoranda do mesmo programa e bacharel em Jornalismo pela 
UFSC. E-mail dneves1505@gmail.com. 
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prevê que noventa por cento do tempo são distribuídos proporcionalmente ao número de 
representantes na Câmara dos Deputados, e dez por cento distribuídos igualitariamente. 

Essa mesma legislação (Lei nº 13.165/2015) alterou a dinâmica do tempo de campanha e do 
Horário Eleitoral, passando de 45 para 35 dias o tempo de propaganda no rádio e na televisão. Se até 
as eleições passadas os candidatos majoritários dividiam espaço de rádio e TV com os proporcionais, 
agora apenas candidatos a prefeito ocupam este espaço, de segunda a sábado, sendo os postulantes à 
Câmara Municipal receberão 40% do tempo destinado a spots (inserções de 30 e 60 segundos 
veiculadas no meio da programação normal das emissoras), ou 28 minutos diários para todos os 
candidatos proporcionais. Candidatos a prefeito ficam com 60% das inserções. 

Este artigo é escrito no momento de pré-campanha, por isso não tem o objetivo de analisar o 
impacto da mudança das regras no período de comunicação eleitoral, através de análise de conteúdo 
dos programas. Essa análise deve ser feita em uma segunda etapa da pesquisa de doutoramento, na 
qual esse artigo se insere. O objetivo aqui é estudar as mudanças na legislação brasileira para as 
campanhas majoritárias em 2016 e as condições de disputa que ela traz, em comparação com a norma 
anterior, em levantamento baseado no modelo proposto por Felipe Borba (2013), no artigo que analisa 
regras eleitorais e democracia em 11 países da América Latina. 

Borba pontua as diferenças entre os países em relação a seis questões que define como 
fundamentais: (1) regras de financiamento de partidos e candidatos aos meios de comunicação, (2) 
período de duração das campanhas, (3)  tempo diário de promoção eleitoral, (4) regras de distribuição 
do tempo de propaganda gratuita entre os partidos, (5) controle de conteúdo das mensagens e (6) os 
limites impostos pela legislação para a contratação de propaganda. 

 
O objetivo é analisar conjunto específico de normas e desenvolver uma classificação na qual 
os países seriam ordenados segundo a capacidade que possuem em gerar ambientes 
informacionais nos quais prevalece a pluralidade de informação e a livre circulação de 
diferentes correntes de opinião.” (BORBA, 2013, p. 4) 

 
 A hipótese de Borba é que as campanhas cumpririam a função social de informar o público 

em contextos nos quais há diferentes recursos entre os candidatos, sendo esses recursos as seis 
variáveis por ele levantadas. Caso esses recursos seja desiguais, o caráter competitivo dessas disputas 
fica comprometido (RUBIN, 2001). 

Tendo o trabalho referido como modelo, a primeira parte deste artigo faz um resgate teórico, 
alinhada à teoria da escolha racional, sobre a importância da campanha como instância organizadora 
das informações e busca rápida por elementos que levem à decisão do voto. A seguir, a teoria de 
Felipe Borba (2013) é apresentada de forma resumida. Em seguida é apresentada a comparação das 
legislações eleitorais - Lei nº 9.504/97, modificada pela Lei nº 13.165/2015 – que regulamentam a 
disputa eleitoral deste ano. 
 
  
2. A IMPORTÂNCIA DAS CAMPANHA 
 
 O nome campanha vem do termo francês para “País Aberto” e traz para a política um uso 
militar: em uma campanha militar, um exército deixava seus quartéis na capital para operar no campo, 
ou campo aberto (POPKIN, 1991). “Essa é uma metáfora da política porque campanha traz os 
políticos para fora da capital para o país aberto” (POPKIN, 1991, p.7). A citação lembra campanhas 
presidências norte-americanas e pode ser utilizada para a lógica de campanhas regionais e municipais 
quando o candidato vai à campo, em eventos com eleitores. A arena de debate, porém, cada vez é 
menos face a face e mais por uma quase interação mediada (THOMPSON, 1988) com o 
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fortalecimento dos meios de comunicação de massa – e mais recentemente a internet –, tornando 
campanhas com caráter monólogo, em uma situação na qual o indivíduo produz formas simbólicas 
para outros que não podem responder – neste caso, característica do Horário Gratuito de Propaganda 
Eleitoral (HGPE). “Querendo ou não, os líderes políticos hoje devem estar preparados para adaptar 
suas atividades e um novo tipo de visibilidade que funciona diversamente e em níveis completamente 
diferentes (1988, p.109).  
Através do programa eleitoral na televisão, os candidatos se comunicam diretamente com seus 
eleitores, dispensando a mediação dos partidos (MANIN, 1995).  
 

“Uma campanha eleitoral é um processo de construção de antagonismo: ela joga várias 
imagens umas contra as outras. Considerando isoladamente, cada imagem, na verdade, 
pode significar quase tudo. O erro está em examinar cada uma em separado (...)” (MANIN, 
p. 30) 

 
 A campanha política emerge como uma instância organizadora de informações, fornecendo 
ao eleitor dados sobre os candidatos e adversários, permitindo a construção da imagem, agenda e 
propostas políticas. “A função da campanha eleitoral consiste em promover a articulação do 
conhecimento adquirido pelo eleitor sobre a política e o governo, orientando a decisão do voto.” 
(TELLES, 2009, p.144). Durante a campanha, os eleitores podem distinguir seus problemas 
individuais daqueles que são provocados pelo governo. Podem observar as diferentes esferas de poder 
e responsabilizar os distintos níveis de governo pelas dificuldades que enfrentam. Podem separar a 
situação atual das perspectivas sobre o futuro. Por isso, o caminho percorrido até o voto é complexo 
(TELLES, 2009). 

Segundo Popkin (1991), o voto é resultado da associação entre a informação pessoal, 
problemas pessoais e experiências pessoais com o governo, além de suas avaliações e escolhas. A 
decisão, assim, depende de diversas variáveis: o que o eleitor acredita que o governo pode fazer, o 
que sabe sobre o que as outras pessoas querem do governo, além das informações que obtém nos 
meios de comunicação e nas campanhas políticas. Trazem para essa conta suas expectativas sobre o 
futuro e o tipo de programas de governo que acreditam serem os mais relevantes para eles para os 
próximos anos.  

Os eleitores, porém, fazem distinção entre problemas de governo e seus problemas pessoais. 
Quando pensam sobre o governo, trazem apenas seus problemas pessoais que acreditam fazer parte 
da agenda política, os problemas de governo que podem ser resolvidos por quem eles escolherem 
para depositar o voto. “O voto é mais do que a expressão direta do voto de um grupo social, ou 
problemas pessoais. Eleitores somam condições pessoais e separam seus próprios problemas dos 
problemas do governo.” (POPKIN, 1991, p. 34). Consideram não somente temas econômicos, mas 
relacionados à família, residência e temas de consumo. Pensam não apenas em suas necessidades 
imediatas, mas também avaliando seus problemas futuros, levando em consideração não apenas 
questões privadas, mas também em bens coletivos. E levam em consideração não apenas no futuro 
imediato, mas também em longo prazo. 

Longe de um modelo de eleitor ideal, formado por aquele que escolhe diante de alternativas 
apresentadas e que podem ser comparadas, diversos autores apontam que o eleitor escolhe baseado 
em informação fragmentada (POPKIN, 1991, REDLAWSK, 2004) e toma decisões sem que tenha 
de “gastar” tempo para isso (DOWNS, 1999). O fundamento da teoria é a premissa de que o indivíduo 
tenta relacionar de forma eficiente meios escassos e o fim a qual se propõe. Acreditam que os atores 
racionais comparam as alternativas e nesta busca por informação rápida e sem custos, o formador de 
opinião é peça importante. “Portanto, os bem-informados têm uma grande influência sobre a 
determinação de que políticas públicas o governo seguirá.” (DOWNS, 1999, p.266). 
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3. REGRAS ELEITORAIS E DEMOCRACIA 
 
 Felipe Borba, no artigo “Regras eleitorais e democracia em 11 países da América Latina” 
(2013), propõe-se a comparar essas legislação e suas possíveis consequências para o processo 
democrático, principalmente se essas campanhas têm competência para promover: 

 
“(...) disputas equilibradas e plurais nas quais as diferentes correntes de opinião estejam 
representadas no debate público. Para isso, é fundamental a existência de normas de 
campanha que abram espaço para a atuação política de minorias, partidos políticos sem 
recursos financeiros e partidos sem apoio dos conglomerados de informação (2013, p. 1) 
 

Após comparar, cria um ranking das campanhas com base nas regras eleitorais dos 11 países. 
Esses países são ordenados segundo a capacidade que possuem de gerar ambientes informacionais 
nos quais prevalece a pluralidade de informação e a livre circulação de diferentes correntes de opinião. 
Nesta lista, são pontuadas as principais diferenças entre os países em relação a seis questões: (1) as 
regras de financiamento de partidos e candidatos aos meios de comunicação, (2) o período de duração 
das campanhas, (3) o tempo diário destinado à promoção eleitoral, (4) as regras de distribuição do 
tempo de propaganda gratuita entre os partidos, (5) o controle de conteúdo das mensagens e (6) os 
limites impostos pela legislação para a contratação de propaganda. 
 
3.1 Breve explicação de cada questão 
 

a) Regras de Financiamento  
Analisa o acesso de partidos e candidatos aos meios de comunicação de massa, que pode se dar por 
meio de três diferentes maneiras: financiado exclusivamente pelo Estado, depender do poder de 
compra de cada partido individualmente ou combinar o financiamento público com o privado. O 
caráter gratuito é considerado o modelo ideal de financiamento se o objetivo for a pluralização da 
informação. No modelo privado ou misto, o ambiente informacional favorece partidos que possuem 
maior capacidade de arrecadação de recursos.  Aqui o autor se refere à compra do espaço de mídia, e 
não ao financiamento da campanha, ou recursos necessários para produção dos programas. No caso 
do Brasil, esse financiamento é gratuito. 
 

b) Período de Duração das Campanhas  
No caso do estudo, Borba indica que as legislações eleitorais dos países latino-americanos variam 

significativamente em relação ao período que permitem a ação dos candidatos. Elas podem ser 
consideradas curtas, médias e de longa duração. O argumento de Borba é que as campanhas precisam 
ser longas o suficiente de modo a aumentar a chance de os eleitores conhecerem os candidatos e 
aprenderem as diferenças que existem entre as suas propostas. Tem como base estudo de Stevenson 
e Vavreck (apud BORBA 2013), que analisam o efeito da duração das campanhas sobre a decisão do 
voto em 113 eleições de 13 países, e concluem que as democracias cujas campanhas eram mais longas 
facilitavam a escolha eleitoral.    
 

c) Tempo Diário de Propaganda  
As campanhas podem ser consideradas com tendo alta, média ou baixa exposição diária. O 

ambiente informacional é favorável para o aprendizado dos eleitores quando há tempo diário de 



265

 
propaganda ocorre em volume suficiente para que todos sejam expostos às mensagens de campanha.    
 

d) Regras de Divisão do Tempo de Propaganda  
Em geral, há dois modelos: um leva em consideração a força relativa dos partidos e divide o tempo 

de propaganda proporcionalmente à representação de cada um deles na Câmara dos Deputados – que 
é o caso brasileiro. O segundo método ignora o tamanho das bancadas e reparte igualmente o tempo 
de televisão entre os partidos. Essa segunda forma é considerada mais equilibrada, pois permite que 
pequenos partidos e partidos iniciante dispõem de chance para a transmissão de suas mensagens.  No 
Brasil, levam vantagens partidos que possuem grande número de representante na Câmara dos 
Deputados. Mesmo em eleições municipais, a divisão é feita de acordo com a bancada federal de cada 
partido. 
    

e) Controle de Conteúdo   
A variável se refere às regulamentações que limitam o que os adversários estão autorizados a 

dizer durante a campanha e as consequências previstas para os que violam a determinação. O controle 
tem como problema limitar a informação que chega aos eleitores e é sensível, de acordo com Borba, 
nos países que estipulam sanções para a propaganda negativa. O Brasil é um exemplo nesse sentido. 
A norma eleitoral proíbe a veiculação de mensagens que possam “degradar ou ridicularizar” os 
adversários. De acordo com Borba, estudos feitos sobre propaganda negativa nos Estados Unidos e 
também no Brasil mostram que os ataques feitos pelos candidatos contra seus oponentes ajudam a 
melhorar o ambiente informacional, ao revelarem informações sobre os candidatos que de outra 
maneira o eleitor não teria acesso. 

 
f) Limites para Contratação de Propaganda Contratada 
Não é previsto pela legislação brasileira. No Brasil, não existe propaganda eleitoral fora do HGPE 

e spots que têm frequência controlada pela legislação. Por esse motivo, não será feita a comparação 
entre as legislações brasileiras para essa variável. 
 
 
 
4. COMPARAÇÃO DAS REGRAS DOS PLEITOS DE 2012 E 2014 
 
 Diante destas variáveis definidas por Borba (2013), foi realizada uma comparação das regras 
eleitorais vigentes em 2012 e as atuais, para 2016. 
 

a) FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS NA TELEVISÃO – trata-se do valor que seria pago 
às emissoras para ocupação do espaço, e não para a produção de tais programas: não houve 
mudança, permanecendo de forma gratuita, exclusivamente. 

 
b) DURAÇÃO DAS CAMPANHAS NA TELEVISÃO 
 
Borba divide em - longa (mais de 60 dias), média (entre 30 e 60 dias) e curta duração (até 30 dias) 
 
Legislação anterior – 45 dias – média 
Atual– 35 dias – média, com mudança que aproxima da baixa 

 
c) TEMPO DIÁRIO DE EXIBIÇÃO 
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Legislação anterior – 2 blocos de 30 minutos cada, totalizando 1 hora, 3 vezes por semana (2ª, 4ª 

e 6ª), 3 horas por semana. Total de 19 programas de candidatos majoritários (38 se forem inéditos em 
cada bloco de exibição). 

Legislação atual – 2 blocos de 10 minutos cada, totalizando 20 minutos diários (de segunda a 
sábado). São 2 horas por semana. Total de 30 programas (60 se forem inéditos em cada bloco de 
exibição) 
 

SPOTS (inserções ao longo da programação das emissoras) 
 

Legislação anterior - 30 minutos diários para a veiculação de inserções de 30 segundos, com 
transmissão é diária, inclusive aos domingos. Exclusivo para candidatos majoritários. 
 

Legislação atual -  42 minutos para prefeito 28 para vereador - 70 minutos diários - em inserções 
de 30 e de 60 segundos, nas eleições para prefeito e vereador, de segunda a domingo, distribuídas ao 
longo da programação veiculada entre as 5h e às 24 horas, na proporção de 60% para prefeito e de 
40% para vereador. 
 

d) DISTRIBUIÇÃO DE TEMPO 
 

Legislação anterior – um terço, igualitariamente; dois terços, proporcionalmente ao número de 
representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação, o resultado da soma do 
número de representantes de todos os partidos políticos que a integrarem. 
 

Legislação atual – 90% distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara 
dos Deputados, considerados, no caso de coligação para eleições majoritárias, o resultado da soma 
do número de representantes dos seis maiores partidos que a integrem e, nos casos de coligações para 
eleições proporcionais, o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos que a 
integrem; outros 10% distribuídos igualitariamente. 
 

e) CONTROLE DE CONTEÚDO 
 

A Lei 13.165 de 2015 não modificou as vedações previstas para propaganda eleitoral no rádio e 
televisão. As restrições são diversas e preveem aplicação de sanções como perda de tempo, igual ao 
usado para o ato vedado, ou ainda suspensão temporária da participação do partido no horário 
eleitoral. 

Na propaganda eleitoral gratuita, aplicam-se ao partido político, coligação ou candidato as 
seguintes vedações (Lei nº 9.504/97, art. 55, caput, c.c. o art. 45, I e II): 
 
- A veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos. 
 
- Vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos candidatos às eleições 
proporcionais propaganda das candidaturas a eleições majoritárias, ou vice-versa. 
 
- É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no horário da 
propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa. 
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- É vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais como propaganda de 
candidaturas majoritárias e vice-versa. 
 
- Dos programas de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido 
político ou coligação poderá participar, em apoio aos candidatos, qualquer cidadão não filiado a outro 
partido político ou a partido político integrante de outra coligação, sendo vedada a participação de 
qualquer pessoa mediante remuneração.  
 
- Vedado transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de 
pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral. 
 
- Usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de alguma forma, degradem ou 
ridicularizem candidato, partido político ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse 
efeito. 
 
- Só poderão aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º, candidatos, 
caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com 
indicação do número do candidato ou do partido, bem como de seus apoiadores, inclusive os 
candidatos de que trata o § 1º do art. 52, que poderão dispor de até vinte e cinco por cento do tempo 
de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos 
animados e efeitos especiais. 
 
- Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas externas nas quais ele, 
pessoalmente, exponha: 
I - realizações de governo ou da administração pública; 
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral; 
III - atos parlamentares e debates legislativos. § 2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o 
candidato e de cenas externas nas quais ele, pessoalmente, exponha (Lei nº 9.504/1997, art. 54, § 2º): 
I - realizações de governo ou da administração pública; 
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral; 
III - atos parlamentares e debates legislativos.  
 
- Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas externas nas quais ele, 
pessoalmente, exponha (Lei nº 9.504/1997, art. 54, § 2º): 
I - realizações de governo ou da administração pública; 
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral; 
III - atos parlamentares e debates legislativos. § 2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o 
candidato e de cenas externas nas quais ele, pessoalmente, exponha (Lei nº 9.504/1997, art. 54, § 2º): 
I - realizações de governo ou da administração pública; 
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral; 
III - atos parlamentares e debates legislativos.  
 
- Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas externas nas quais ele, 
pessoalmente, exponha (Lei nº 9.504/1997, art. 54, § 2º): 
I - realizações de governo ou da administração pública; 
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral; 
III - atos parlamentares e debates legislativos. § 2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o 
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candidato e de cenas externas nas quais ele, pessoalmente, exponha (Lei nº 9.504/1997, art. 54, § 2º): 
I - realizações de governo ou da administração pública; 
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral; 
III - atos parlamentares e debates legislativos.  
 
- Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas externas nas quais ele, 
pessoalmente, exponha (Lei nº 9.504/1997, art. 54, § 2º): 
I - realizações de governo ou da administração pública; 
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral; 
III - atos parlamentares e debates legislativos. § 2º Será permitida a veiculação de entrevistas com o 
candidato e de cenas externas nas quais ele, pessoalmente, exponha (Lei nº 9.504/1997, art. 54, § 2º): 
I - realizações de governo ou da administração pública; 
II - falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral; 
III - atos parlamentares e debates legislativos.  
 
 De acordo com a pesquisa comparativa feita por Borba (2013), o Brasil, ao lado de Colômbia 
e México, está entre os países com maiores restrições ao conteúdo da propaganda eleitoral no rádio e 
na televisão na América Latina. O autor afirma que um ambiente que restringe o fluxo de informações 
e, inclusive, o ataque, a propaganda negativa, dá menos elementos para o eleitor fazer sua escolha. 
Ataques feitos aos candidatos, de acordo com vários estudos citados por Borba, ajudam no efeito 
democrático da propaganda eleitoral. Quanto mais informações, sejam positivas ou negativas, mais 
elementos o eleitor tem para fazer seu julgamento (POPKIN, 991).  
 
5. CONCLUSÃO 
 
 A Lei 13.165 de 2015 trouxe uma série de modificações para a produção e veiculação dos 
programas eleitorais de rádio e televisão no Brasil, que começam a ser sentidas nas eleições para 
prefeito e vereador neste ano. O efeito destas mudança só poderá ser totalmente avaliado com a 
análise de conteúdo dos programas das coligações no HGPE e o resultado das eleições, verificando 
como os comitês se adaptaram a essas mudanças e qual será o impacto nas urnas. 
 Porém, a comparação entre as normas vigentes nas últimas eleições municipais e as atuais, 
aplicadas ao modelo proposto por BORBA (2013), nos indicam que: 
 

a) As regras de financiamento de partidos e candidatos aos meios de comunicação: Brasil 
não prevê tempo pago e esta regra não foi modificada, permanecendo o Brasil no modelo 
ideal de acesso à cadeia de rádio e televisão. 

b) Período de duração das campanhas: diminui de 45 para 35 dias, ficando mais próximo do 
período considerado de curta duração, sendo que pelo modelo proposto, as campanhas 
mais longas facilitam a escolha eleitoral. 

c)  O tempo diário destinado à promoção eleitoral: mesmo que candidatos a prefeito têm 
exposição diariamente na televisão pelo HGPE (com exceção de domingos), o tempo de 
exposição semanal passou de 3 horas para 2 horas e nos spots (inserções) passou de 30 
minutos diários para 42 minutos, o que não compensa a perda de tempo nos programas de 
bloco. 

d) As regras de distribuição do tempo de propaganda gratuita entre os partidos: de 1/3 do 
tempo dividido entre todos os candidatos, agora essa distribuição igualitária será feita em 
apenas 10% do tempo. Desta forma, partidos com menor representação no Congresso 
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ficam em desvantagem. 

e) O controle de conteúdo das mensagens: permanece rígido. 
f) Os limites impostos pela legislação para a contratação de propaganda: Brasil não prevê e 

por isso esse item não será analisado. 
 

Essa comparação indica que, com a diminuição do período de duração do HGPE, do tempo 
de exposição e de porcentagem de distribuição igualitária entre os partidos, a legislação 
brasileira está menos equilibrada do que a que regulava a propaganda até então, dando menos 
condições a partidos menores de expor suas propostas aos eleitores e menos tempo para que 
os votantes comparem e reflitam sobre os candidatos. O controle rígido deste tipo de 
propaganda também restringe o fluxo de informações para que o eleitor possa tomar sua 
decisão. 

Borba não analisou a questão do financiamento de campanha, uma das grandes 
modificações da nova lei. No Brasil, a partir de 2016, apenas pessoas físicas podem doar, 
acabando com o repasse de empresas, que eram até então as fontes dos maiores montantes 
para campanhas. Há também limites impostos para tal doação, de acordo com o rendimento 
bruto obtido pelo doador. Esta dificuldade em arrecadar deve afetar diretamente a produção 
dos programas, que até então representavam os maiores custos de uma campanha majoritária. 

Como o objetivo deste artigo é analisar o possível impacto da Reforma Eleitoral de 2015 
(Lei nº 13.165/2015 que alterou a Lei nº 9.504/97) na comunicação das eleições para prefeitos 
no Brasil em 2016, tendo como base o modelo proposto por Borba (2013), a análise da doação 
e o impacto na produção dos programas será feito em uma parte posterior da pesquisa, 
juntamente à análise de conteúdo e de prestação de contas das campanhas a prefeito no Brasil. 

A proposta de doutoramento é analisar campanhas para prefeitos em capitais brasileiras, 
por considerar a dinâmica de campanhas em capitais diferentes das de cidades menores 
(NEVES, 2015). 
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A PROMESSA DO RETORNO À IDADE DE OURO –  

  MITOLOGIAS POLÍTICAS UTILIZADAS POR DONALD TRUMP NA CAMPANHA 

PRESIDENCIAL DE 20161 

 
  Juliana Blume2 

 
 
RESUMO 
  
Donald Trump é um dos candidatos à presidência americana mais improváveis das últimas décadas, 
mas sua campanha tem sido um estrondoso sucesso que superou as expectativas de especialistas 
políticos. O objetivo do trabalho é identificar e compreender os símbolos e mitologias políticas 
presentes no discurso de Trump e seus impactos na imaginação social de seus apoiadores. A 
metodologia de pesquisa inclui análise bibliográfica e estudo de caso de dois discursos do 
candidato: o que em a candidatura foi a anunciada, de junho de 2015, e o que Trump foi confirmado 
como candidato do partido Republicano, em julho de 2016. A pesquisa se baseou nos conceitos de 
símbolos de Jung (1964), mito e mitificação política de Girardet (1987), Campbell (2007) e Eliade 
(1972), imaginação social de Baczko (1985) e de alteridade de Burke e Luckmann (1985). A 
conclusão é que apesar do desempenho de Trump parecer à primeira vista caótico e absurdo, o 
candidato tem, com a ajuda de símbolos e mitologia, baseado sua campanha no mito da Idade de 
Ouro e no mito do Complô, prometendo um retorno aos “bons tempos” de uma era passada e 
apresentando-se como o líder que reconduzirá o povo norte-americano de volta à grandiosidade 
econômica e à segurança contra inimigos externos.  
 
 
Palavras-chave: Donald Trump; mitologias políticas; símbolos; Idade de Ouro 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Empresário bilionário e celebridade nascida em Nova York em 1946, Donald Trump 
anunciou sua candidatura à presidência americana nas eleições de 2016 em 16 de junho de 2015, 
sem nunca antes ter exercido cargo político ou militar (BERENSON, 2015). Nos meses iniciais não 
descartou uma candidatura por um partido independente, mas em setembro de 2015 (COSTA, 2015) 
comprometeu-se com o conservador partido Republicano, em busca de maior visibilidade e maiores 
chances de sobreviver à dura corrida eleitoral americana. Foi confirmado pelo partido republicano 
como candidato oficial no dia 21 de julho de 2016 (TRUMP, 2016), superando a expectativa de 
muitos, que o encaravam como piada improvável (CATANESE, 2016; NAVARRO, 2016).  
                                                
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2  Bacharela em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, aluna 
especial do programa de pós-graduação em Comunicação Visual da Universidade Estadual de Londrina, 
jublume@gmail.com 
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Atrai o público com seu status de celebridade, suas falas politicamente incorretas (GASS, 
2015) e com promessas radicais vagas, sem grandes explicações de como as tornaria realidade. 
Algumas delas são construir um muro em toda a extensão da fronteira sul dos Estados Unidos, e 
fazer com que o governo mexicano pague a conta; outra é impedir que toda a população muçulmana 
do mundo – mais de 25% da população mundial – entre no país (TRUMP, 2016). 

Sua principal estratégia de campanha tem sido apresentar os Estados Unidos como 
decadente, assolado por crimes e sem empregos, uma imagem completamente contrária em relação 
à que historicamente é apresentada pelos candidatos – de que os EUA são os país mais excepcional 
e indispensável do mundo. O mundo é apresentado como local perigoso, cheio de inimigos que 
querem roubar os empregos que são por direito do cidadão americano e invadir o país com drogas e 
atentados terroristas. Trump promete proteção à economia e espaço físico do país. 

Segundo o instituto online de estatísticas YouGov (BRADY, 2016) e pesquisa por telefone 
da Fox News (FOX NEWS POLL, 2015), o perfil de quem apoia Trump é em sua maioria 
masculino, de meia idade, com baixa escolaridade e com menor renda do que o republicano médio. 
Entre os apoiadores de Trump, 50% têm entre 45 e 64 aos de idade, sendo que 34% têm mais de 65 
anos e menos de 2% têm menos que 30 anos. Metade dos eleitores tem apenas ensino fundamental 
ou menos completo, e 19% têm ensino superior ou pós-graduação. Pouco mais de 30% deles 
ganham menos que US$50 mil por ano, enquanto 11% ganham mais do que US$100 mil por ano.   

Desde o início de sua corrida eleitoral, em pouco mais de um ano, poucos pesquisadores 
publicaram trabalhos acadêmicos sobre Donald Trump. Um deles foi o cientista político William G. 
Mayer, que questiona por que logo Trump, este “novato narcisista com quatro falências, três 
casamentos e nenhuma convicção ideológica durável” (MAYER, 2016) conseguiu atingir o topo do 
partido Republicano. Para ele, há quatro fatores neste sucesso: o “fator não-político”, já que ele não 
é um político profissional, e sim um cidadão comum; o “fator do homem de ação”, o indivíduo que 
vai contornar todos os obstáculos para atingir um objetivo; a “falta de credibilidade da crítica”, em 
que seus maiores críticos, a mídia e a liderança tradicional do partido, trazem pouca credibilidade 
para a maioria dos eleitores republicanos; e, por fim, a “falta de alternativas” no partido 
republicano, o que é muito incomum. Os símbolos e usos políticos da memória coletiva nas 
campanhas de Ronald Reagan e de todos os candidatos republicanos iniciais são examinados por Já 
Alex Plant (2015), que conclui que Reagan é visto como um fetiche do partido Republicano, 
simbolizando otimismo e um novo patriotismo, em busca de credibilidade com os eleitores 
republicanos. Trump também usufrui dessa mitologia, começando pelo slogan “Make America 
Great Again”, que é muito semelhante ao “Let’s make America Great Again” utilizado por  Reagan 
em 1980. Isso também ilustra por que a campanha de Trump tem atingido eleitores mais velhos e 
não tem encontrado a mesma resposta nas gerações mais jovens. Por último, Thomas Wolff Clausen 
analisa como a retórica e metáforas – que também podem ser interpretadas como símbolos – 
utilizadas no discurso do anuncio de candidatura de Trump contribuem para a desumanização de 
muçulmanos e do Estado Islâmico (CLAUSEN, 2016). 

O objetivo da presente pesquisa é identificar e compreender os símbolos e mitos ocultos nos 
discursos e de forma geral na campanha do candidato à presidência dos EUA, Donald Trump.  

Para isso, a metodologia empregada é a do estudo de caso e revisão bibliográfica de artigos 
e obras de autores focados no estudo de mitos, símbolos e papel social do indivíduo, além da 
alteridade. O estudo de natureza qualitativa está focado em “como” e “por que” o fenômeno 
estudado acontece. 

O objeto de pesquisa é o discurso de anúncio de candidatura de Donald Trump, realizado no 
dia 16 de junho de 2016, na Trump Tower na cidade de Nova York, e o discurso de aceitação de 
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candidatura como único representante do partido republicano, na Convenção Nacional Republicana, 
na cidade de Cleveland, Ohio, no dia 21 de julho de 2016.  

  
 
 
2. MITO SAGRADO 
 

O conceito de mito trabalhado aqui é o defendido por Eliade (1972), aquele que envolve a 
verdade e uma história sagrada, que serve de modelo exemplar de todas as atividades humanas 
significativas, como alimentação, casamento, trabalho, educação, arte ou sabedoria.   

Nesta tradição sagrada acessada por homens arcaicos e cada vez mais deixada de lado pelo 
homem moderno, os protagonistas dos mitos são deuses e entes sobrenaturais, enquanto os dos 
contos, considerados profanos, são os heróis. “O mito em si mesmo não é uma garantia de bondade, 
nem de moral. Sua função consiste em revelar os modelos e fornecer assim uma significação ao 
mundo e à existência humana” (ELIADE, 1972).  

Assim, fica claro o papel exemplar e explicativo dos mitos nas sociedades humanas de 
diferentes épocas e locais, ao longo da evolução humana. Com os modelos fornecidos pelos mitos e 
sua referência ao passado sagrado de um tempo mítico, o homem consegue criar um sentido para o 
mundo e para sua existência e dificuldades encontradas ao longo da vida.  
 
 
2.1 MITOS DO MUNDO MODERNO 
 

Envolvido em uma rotina com menor contato com a natureza e com símbolos sagrados, o 
homem moderno ainda carrega esses arquétipos no inconsciente coletivo, e os repete no dia a dia 
sem nem sequer ter consciência de sua origem e importância, como ao acender velas de aniversário 
e montar árvores de Natal, entre muitas outras tradições e hábitos (JUNG, 1964).  “Os homens 
modernos podem não refletir sobre os símbolos, mas os vivem e são inconscientemente estimulados 
pelo seu significado” (JUNG, 1964, p. 80). O homem arcaico se deixava governar pelos instintos, 
enquanto o moderno os controlam, mas sem perdê-los completamente. Enquanto o homem arcaico 
tinha medo de manifestações da natureza como tempestades e trovões, o homem moderno tem 
medo de ter câncer, por exemplo. No fundo ainda somos iguais apesar de ter a psique mais evoluída 
(JUNG, 1964, p. 58).  

O símbolo tem conotações especiais além de seu significado imediato. Sentimos necessidade 
de usar tantos símbolos porque há muitas coisas fora do alcance de nossa mente. Os símbolos dão 
significação à vida do homem, permitindo que ele encontre seu lugar no mundo e suporte terríveis 
provações, já que ele está convencido de que há sentido para elas (JUNG, 1964, p. 83). Os símbolos 
citados por Jung estão muito presentes na cultura do homem moderno, como na literatura, cinema e 
arte. O vilão costuma ter características de cobras, de aranha e de outros animais rastejantes, por 
exemplo, enquanto as lágrimas dos heróis podem ter habilidades curativas que trazem a saúde ou 
vida de volta a outro personagem.  

Os personagens das histórias em quadrinhos são uma versão moderna dos heróis 
mitológicos. Encarnam o ideal de uma grande parte da sociedade e comportamentos míticos podem 
ser reconhecidos, como a obsessão pelo sucesso, e o desejo obscuro de superar os limites da 
condição humana (ELIADE, 1972, p. 129). 
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Para Campbell (2007), o homem moderno não tem mais o universo simbólico que 
costumava ter e os mitos perderam sua força. Menos ignorante, o homem teve sua plena consciência 
despertada e não necessita mais dos deuses para dar suporte às sociedades, que atualmente são 
apoiadas pela organização econômica-política, com os ideais do Estado. Assim, a antiga herança 
humana do ritual está em declínio. “A tarefa do herói, a ser empreendida hoje, não é a mesma do 
século de Galileu. Onde então havia trevas, hoje há luz; mas é igualmente verdadeiro que, onde 
havia luz, hoje há trevas”. (CAMPBELL, 2007, p. 194) 

Os mitos, sejam eles sagrados ou modernos, tem uma característica m comum: são fluídos e 
sem contornos, com complexo jogo de associações visuais, por meio dos símbolos. “Como o sonho, 
o mito não pode ser definido, encerrado em contornos precisos” (GIRARDET, 1987, p.14).  

 
 

2. 2 MITOS POLÍTICOS 
 

A mitologia integra a cultura política do homem moderno. As revoluções, guerras e 
discursos políticos dos últimos 200 anos têm se apresentado cheios dessas referências (GIRARDET, 
1987, p.11) que são absorvidas e criadas pela maior parte do público sem nem ser notada, de forma 
inconsciente. Entre as funções do mito político estão a fabulação, deformação do real, além da 
função explicativa que ajudam na compreensão do presente. Esta última função se desdobra em 
papel de mobilização: é ele quem dá o “empurrãozinho” inicial para revoluções ou cruzadas ou 
guerras (GIRARDET, 1987, p.13). 

Uma situação em que é possível verificar claramente este apelo mobilizador dos mitos em 
guerras e revoluções é o apelo ao retorno às origens. Ele é utilizado com frequência para motivar e 
inspirar grandes grupos à se moverem em direção a revoluções ou a agirem de forma atípica, 
algumas vezes de maneira que não conquistaria apoio popular em situações normais, de não-crise. 
A Revolução Francesa prometia reviver a experiência dos romanos e espartanos, por exemplo. Essa 
paixão pela origem nobre também explica o mito racista do “arianismo”, que é “periodicamente 
revalorizado no Ocidente” (ELIADE, 1972, p. 128). O conceito de ariano remete ao ancestral 
primordial e nobre, aquele que deveria ser imitado para, assim, recuperar a “pureza” racial, a força 
física e a moral heroica (ELIADE, 1972, p. 128). Este apelo às origens é o mito da Idade de Ouro, 
um dos quatro “grandes conjuntos mitológicos” políticos de Girardet (1987). Assim como nos mitos 
sagrados, em que há a busca do paraíso original criado por Deus no início dos tempos, nos mitos 
políticos também há esta busca por um cenário perfeito.  

Eventos violentos como o holocausto, que posteriormente são considerados terríveis lapsos 
na evolução histórica humana, só são possíveis de se tornarem realidade se houver no homem este 
desejo obscuro, que normalmente é oprimido em nome da boa convivência social. O moralismo 
esconde essa sombra coletiva, que normalmente só vem à tona com a promessa do extermínio de 
uma outra sombra ou monstro. O Ka Klux Klan e o nazismo prometiam exterminar a sombra, mas 
acabaram criando um problema social ainda maior. Para esses grupos, o “outro” é retratado como 
um monstro desumano, e que por isso pode ser destruído sem atentar contra a humanidade do 
destruidor. (ZWEIG e ABRAMS, 1991, p. 19) 

O “outro” surge de estereótipos grosseiros que pressupõem que “nós somos humanos ou 
civilizados, enquanto ‘eles’ são pouco diferentes de animais, como cães ou porcos” (BURKE, 2003, 
p. 159). Dessa forma, os “outros” são transformados no “Outro”, um ser exótico e distanciado da 
minha realidade. Podem até mesmo ser transformados em monstros. 
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A imagem Outro que representa o inimigo, aquele que pratica ações terríveis e 
incompreensíveis, varia conforme o contexto histórico de determinada época. Imagens de terroristas 
muçulmanos tornam-se comuns em filmes, principalmente na década de 1990, depois do declínio 
do “Outro” comunista após a queda do muro de Berlim e a dissolução da URSS. (Burke, 2003, p. 
159). 
 Um dos motivos pelo qual o homem encontra tanto asco pelo Outro é a projeção de aspectos 
indesejáveis de sua comunidade no outro grupo. Uma ação só encontra consonância em algo que já 
existe. Por isso, é possível que esses grupos intolerantes estejam tentando eliminar no Outro algo 
que incomoda a eles mesmos (ZWEIG; ABRAMS, 1991; BURKE, 2003). 

Essa sombra ou inimigo tem papel importante no mito da conspiração ou mito do complô, 
em que um povo se vê ameaçado por um grupo de pessoas ou organização que visa a destruição de 
seu modo de vida. “Mito mobilizador, a acusação de conspiração não deixa de ser utilizada (...) para 
legitimar os expurgos e as exclusões, bem como para camuflar as próprias falhas e fracassos” 
(GIRARDET, 1987, p. 56). Este mito também tem função explicativa: a personificação do mal 
poupa a ansiedade do incompreensível. “Quando a sociedade sofre, diz Durkheim, ela sente 
necessidade de encontrar alguém a quem possa imputar seu mal, vingar-se de suas decepções” 
(GIRARDET, 1987, p. 55). Neste cenário, o medo coletivo é a força motriz para revoluções e ações 
violentas. “A imaginação, como em todos os movimentos de pânico coletivo, parece estar marcada 
pela patologia e não é capaz de produzir senão fantasmas e efabulações”, vendo conspirações 
infernais de invasores estrangeiros, exércitos inimigos. (Baczko, 1985, p. 319). 

Segundo Girardet (1987), o tema do complô faz referências simbólicas à fetidez, ao animal 
imundo, viscoso, que espalha veneno e infecção. O inimigo é aquele se rosto, é o forasteiro que 
chega na escuridão da noite e que invade lares prósperos espalhando doenças e infelicidade.  

De um cenário em crise em geral – seja ela econômica, política, cultural, desordem interna, 
ameaça estrangeira ou desastre militar –, surge a necessidade de um líder, herói para conduzir o 
povo de volta à segurança ou ao paraíso. O herói surge da sombra. Já a simbologia que acompanha 
a imagem do Salvador vem acompanhada da purificação: que liberta, que aniquila os monstros, que 
tem luz, e a imagem da verticalidade – cedro, árvore, a montanha sagrada. Mesmo que o herói seja 
manipulado e criado sob medida para aquela crise, ainda é necessário que o cenário esteja pronto 
para recebê-lo. “Nenhum empreendimento manipulador pode esperar atingir seus objetivos ali onde 
não existe, nos setores de opinião que ele se esforça por conquistar, uma certa situação de 
disponibilidade, um certo estado prévio de receptividade”, (GIRARDET, 1987, p. 49). Este é o 
“tempo de espera e do apelo”. 

 

2. 3 QUATRO HERÓIS POLÍTICOS DE GIRARDET 
 

Raoul Girardet dividiu líderes em quatro categorias, que podem se apresentar 
simultaneamente ou em diferentes fases na mesma pessoa. O herói político é este líder, e não 
necessariamente aquele que luta pelo bem de todos e que agrada a todos os grupos de determinado 
país ou região. Ditadores da direita e da esquerda podem ser enquadrados como heróis segundo esta 
classificação, sejam eles déspotas ou líderes democráticos.  

São eles: o “Herói Idoso”, aquele que teve altos cargos e experiência e que sacrifica a sua 
aposentadoria para salvar a pátria. Sua tarefa é apaziguar, proteger, restaurar. Ele tem experiência, 
prudência, sangue-frio e moderação. O “Herói Jovem” traz o brilho da ação imediata. Com pouca 
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experiência, ele é corajoso e não tem medo de fazer aquilo que deve ser feito. O “Herói 
Providencial” é aquele que se conforma com princípios e instituições antigas. Assim pretende 
enfrentar os desafios do presente. São representados com expressão serena, olhar seguro, mãos 
pousadas sobre livros e textos que garantem a perenidade de sua glória. Ele sempre se apresenta em 
um cenário de decadência, de confusão ou de trevas. Por fim, o “Arquétipo do Profeta” é aquele que 
é conduzido por impulso sagrado, guiando seu povo de forma que seu destino confunde-se com o de 
todos. São ótimos oradores. É pelo poder do verbo que operam (GIRARDET, 1987, p. 71).  

 

2. 4 A IDADE DE OURO 
 

Os tempos “de antes” são aqueles que nunca foram diretamente conhecidos, que pertencem 
à não-história, um tempo não datado, não mensurável, não contabilizável. Há também aquele tempo 
que é datado, como “antes da Primeira Guerra Mundial”, ou “antes da Crise de 1929”. É um 
modelo, um arquétipo visto com nostalgia, lembrando que sua imagem é destorcida. O passado é 
apresentado como oposto da imagem de um presente triste e decadente. O tempo de antes é um 
mito. (GIRARDET, 1987, p. 97) 

Este mito apresenta uma época de inocência e segurança, é o paraíso perdido tão presente 
em mitos sagrados das mais variadas religiões. Nele, as noções de passado e de futuro se misturam, 
já que o ideal é redescobri-lo no futuro. O final dos tempos seria o retorno ao início. “Quando os 
homens querem criar coisas novas nas épocas de crises revolucionárias, eles evocam os espíritos do 
passado”, (GIRARDET, 1987, p. 110). 

Apesar de terem esses contornos confusos, os mitos têm estrutura e lógica e são ricos em 
símbolos e imagens. Algumas delas relativas à Idade de Ouro são: inocência, quietude, segurança, o 
cercado, o jardim. A mitologia do “antes” insiste em apresentar o arquétipo de uma comunidade 
fechada, protegida como o útero materno. “O fechamento do espaço social protege aqueles que se 
abrigam contra o desconhecido incompreensível da imensidão do mundo exterior, domínio dos 
medos e transgressões” (GIRARDET, 1987, p. 127).  

 

 
 

3. A CAMPANHA DE DONALD TRUMP 
 

O slogan patenteado por Donald Trump para uso exclusivo em sua campanha para as 
eleições de 2016, “Make America Great Again”3, é uma referência clara e direta ao slogan “Let’s 
Make America Great Again”4, de Ronald Reagan nas eleições de 1980. Em ambos os casos, a 
simples presença do termo “again”, ou “de novo”, é simbólica; com apenas uma palavra é possível 
invocar a imagem de que o país está em decadência, mas que é possível reverter a situação. Além 
disso, o candidato Trump tenta associar sua imagem com a de Reagan, último presidente 
Republicano com altos índices de aceitação (PLANT, 2015). Como o próprio filho de Reagan, Ron 
Reagan, afirma, “quem mais os Republicanos têm que podem mostrar como um herói? A não ser 
que você retorne ao Abrahan Lincoln (...). Então é meu pai. Ele é o fetiche deles” (RALPH, 2015). 
                                                
3 “Faça a América grandiosa novamente”, em tradução livre 
4 “Vamos fazer a América grandiosa novamente” 
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A própria imagem de Reagan é explorada como a do herói do “Tempo da Lembrança”, 
aquele em que a figura do Salvador modifica-se para melhor acomodar os interesses da memória e 
da situação atual (GIRARDET, 1987). O outro filho de Ronald Reagan, Michael, diz que todos 
mencionam o seu pai de forma com que sua imagem pareça se encaixar perfeitamente com as ideais 
do candidato. “Muita gente está recriando meu pai em relação à imagem deles ao invés da dele” 
(RALPH, 2015). A imagem mitológica de Reagan é usada como Presentismo (FISCHER, 1970), ou 
seja, a introdução de ideias atuais nas interpretações sobre o passado, com objetivo de validar o 
presente.  

Trump segue na contramão dos outros candidatos à presidência das décadas de 1990 e 2000, 
que preferiram apresentar os Estados Unidos como um país indispensável para o mundo todo, com 
poder econômico e militar incomparáveis (ENGELHARDT, 2016). Já Trump apresenta uma 
imagem dos Estados Unidos como apocalítica e com necessidade urgente de salvação, e não como 
um país excepcional. 

Tanto o discurso de anúncio de candidatura feito em 16 de junho de 2015 quanto o de aceite 
da indicação como candidato único do partido Republicano em 21 de julho de 2016 insistem no 
cenário de crise para a nação e ameaças ao modo de vida americano. Em 2015, Trump encerra sua 
mensagem declarando morto o sonho americano, mas ao mesmo tempo oferecendo uma esperança 
de ressureição, contanto que o povo estadunidense o eleja como próximo líder do país. 

 
Infelizmente o sonho americano está morrendo. Mas se eu for eleito presidente vou trazê-lo 
de volta maior e melhor e mais forte do que nunca antes, e vou fazer a América grandiosa 
de novo5.  (TRUMP, 2015) 

 
Donald Trump continua apresentando este cenário sombrio no discurso realizado em 21 de 

julho de 2016 na Convenção Nacional do Partido Republicano, dia em que ele aceitou a nomeação 
como único representante do partido. Sua fala começou da seguinte forma: 

 
Nossa convenção acontece em um momento de crise para a nossa nação. Os ataques em 
nossa polícia, e o terrorismo em nossas cidades, ameaçam nosso modo de vida. Qualquer 
político que não veja este perigo não pode liderar nosso país. (...) Homicídios no último ano 
aumentaram 17% nas 50 maiores cidades americanas. Este é o maior aumento em 25 anos6.  

Nossas estradas e pontes estão caindo as pedaços, nossos aeroportos estão em condições de 
países de Terceiro Mundo e 43 milhões de americanos estão usando cupons para 
alimentação. (...) Nossos cidadãos não apenas tem suportado um desastre interno, mas tem 
vivido uma humilhação internacional depois da outra.7 (TRUMP, 2016) 

 
Em poucas frases, ele usa as palavras “crise”, “ataque”, “terrorismo”, “ameaça”, 

“homicídios”, “desastre” e “humilhação”.  O cenário descrito por Trump é aquele em que os 
                                                
5Sadly, the American dream is dead. But if I get elected president I will bring it back bigger and better and stronger than 
ever before, and we will make America great again. 
6 Our Convention occurs at a moment of crisis for our nation. The attacks on our police, and the terrorism in our cities, 
threaten our very way of life. Any politician who does not grasp this danger is not fit to lead our country (...). 
Homicides last year increased by 17% in America’s fifty largest cities. That’s the lasgest increase in 25 years. 
7 Our roads and bridges are falling apart, our airports are in Third World condition, and forty-three million Americans 
are on food stamps (...)Not only have our citizens endured domestic disaster, but they have lived through one 
international humiliation after another. 
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Estados Unidos estão sendo atacados por todos os lados, por países do continente americano, da 
Ásia e do Oriente Médio. A ameaça é econômica, religiosa, social e militar. O país precisa de 
proteção física – com muros – e econômica para que seu povo reconquiste a paz e a segurança que 
existia outrora.  

 
Nossos inimigos estão se fortalecendo e fortalecendo a cada dia que passa, e nós como país 
estamos enfraquecendo8 (TRUMP, 2015) 

 

O México está roubando empregos dos americanos na indústria de bens duráveis e 
alimentando os EUA com criminosos. Os imigrantes que entram pela fronteira sul do país são 
representados como o forasteiro de Girardet (1987), aquele viajante sem nome que traz com ele a 
doença ou epidemia, o intruso que invade lares prósperos para causar a ruína. A presença deste 
forasteiro misterioso e sem rosto que vagueia na noite traz insegurança e medo (Girardet, 1987).  

 
Eles [México] estão rindo de nós, da nossa estupidez (...). Eles não são nossos amigos. Eles 
estão nos matando economicamente. Os EUA se tornaram um lixão dos problemas de todo 
mundo. (...) Eles estão trazendo drogas, estão trazendo crime. Eles são estupradores. (...) 
Vou construir um grande muro, e ninguém constrói muros melhor do que eu, acredite em 
mim, e vou construir esse muro de forma barata, e vou construir um grande, grande muro 
na nossa fronteira sul. E vou fazer o México pagar por isso”9. (TRUMP, 2015) 

 “Vamos construir um grande muro na fronteira para impedir a imigração ilegal, para parar 
as gangues e a violência e para impedir as drogas de invadirem nossas comunidades”10 
(TRUMP, 2016) 

 
Outra ameaça para os Estados Unidos é o terrorismo do Estado Islâmico (E.I.). A imagem 

dada ao grupo conspiratório se sobrepõe à descrita por Girardet (1987). O grupo é chamado de 
bárbaro e que “come grandes porções do Oriente Médio” e “se espalha” pelo planeta como uma 
doença, algo imundo, viscoso, que espalha veneno e infecções. O E.I é aquela “organização que 
quer dominar o mundo” (GIRARDET, 1987). Por isso, deve ser aniquilada, mesmo que isso inclua 
atingir pessoas inocentes.  
 

O terrorismo islâmico está comendo grande porções do Oriente Médio. (2005)11 

O E.I. se espalhou pela região, pelo planeta. (...) Para tornar a vida segura na América, nós 
temos que lidar com as ameaças crescentes que enfrentamos fora da América: temos que 
derrotar os bárbaros do E.I. (...) Precisamos suspender imediatamente a imigração de 
qualquer nação que tenha se comprometido com o terrorismo até que mecanismos de 
verificação estejam funcionando. (...) Eu só quero autorizar indivíduos a entrarem no nosso 

                                                
8 Our enemies are getting stronger and stronger by the way, and we as a country are getting weaker (…) 
9 They are laughing at us, at our stupidity. (…) They are not our friends. But they are killing us economically. The US 
has become a dumping ground for everybody else's problems. They are bringing drugs, they are bringing crime. They 
are rapists. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me, and I’ll build them very 
inexpensively, I will build a great, great wall on our southern border. And I will have Mexico pay for that wall. 
10 We are going to build a great border wall to stop illegal immigration, to stop the gangs and the violence, and to stop 
the drugs from pouring into our communities. 
11 Islamic terrorismo is eating up large portions of the middle east 
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país que vão apoiar nossos valores e amar nossas pessoas12. (TRUMP, 2016) 

 
Segundo o candidato, países asiáticos estão levando vantagem em negócios e na geração de 

emprego, além de acusações mais graves, como roubo de propriedade intelectual e manipulação de 
moeda, com frases como: 

 
Eles estão nos roubando. Estamos reconstruindo a China. Eles estão construindo seus 
exércitos ao ponto de ser assustador. Você tem um problema com o E.I.. Você tem um 
problema maior com a China.13 (TRUMP, 2015) 

 
Este cenário de crise e de sociedade em sofrimento pede o surgimento de uma figura 

salvadora ou heroica para conduzir o povo americano para a segurança, para “recolocar a ordem em 
casa”, lutar contra o mal, eliminar os inimigos.  

Apenas com a presença do líder providencial, o povo norte-americano se salvará de todas as 
agressões e ataques de diversos grupos. Símbolos como “condução à segurança” e “libertação” são 
empregados aqui: 
 

Juntos, vamos conduzir nosso país de volta para a segurança, para a prosperidade e para a 
paz. (...) Começando em 20 de janeiro de 2017 a paz será reestabelecida. (...)A primeira 
tarefa do nosso novo governo será liberar nossos cidadãos do crime e do terrorismo e da 
falta de lei que ameaça nossas comunidades14 (TRUMP, 2016) 

 

Entre as quatro classificações de heróis criadas por Girardet (1987), Trump se encaixa em 
mais de uma simultaneamente. Tem características do Herói Idoso por, guardadas as devidas 
proporções, se retirar de sua atividade usual (construção) para salvar a pátria. Ele assume a 
liderança para proteger, restaurar o país. Ele tem experiência – se não política, em numerosos e 
grandiosos negócios internacionais. Seu discurso inclui a promessa da construção de uma muralha 
para manter seu povo à salvo dos inimigos externos. Por outro lado, ele também se parece com o 
Herói Jovem ao trazer a promessa da ação imediata, sem ser contido pelo mundo politicamente 
correto, pelos entraves burocráticos estatais, e sem depender, segundo ele destaca várias vezes, do 
investimento de empresas ou doadores.  
 

Não preciso do dinheiro de ninguém. Estou usando meu próprio dinheiro. Não estou usando 
lobistas. Não estou usando doadores. Eu não me importo. Sou muito rico15 (TRUMP, 2015) 

                                                
12 ISIS has spread across the region, and the world. (...) To make life safe in America, we must also address the growing 
threats we face from outside America: we are going to defeat the barbarians of ISIS. (...) Lastly, we must immediately 
suspend immigration from any nation that has been compromised by terrorism until such time as proven vetting 
mechanisms have been put in place. (...) I only want to admit individuals into our country who will support our values 
and love our people. 
13 They are ripping us. We are rebuilding China (…) They’re building up their military to a point that is very scary. You 
have a problem with ISIS. You have a bigger problem with China. 
14 Together (...) we will lead our country back to safety, prosperity, and Peace (...) Beginning on January 20th 2017, 
safety will be restored (...)The first task for our new Administration will be to liberate our citizens from the crime and 
terrorism and lawlessness that threatens their communities. 
15 I don’t need anybody’s money. It’s nice. I don’t need anybody’s money. I’m using my own money. I’m not using the 
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Finalmente, Trump também é considerado por seus eleitores como um ótimo orador porque é 
espontâneo, fala o que vem à sua mente sem censuras, e não precisa ler o discurso em um 
teleprompter ou em anotações, como os outros candidatos precisam. Para seus apoiadores, ele fala o 
que muita gente pensa mas não tem coragem de compartilhar. Apesar de não ser um bom orador no 
sentido clássico, já que se perde no meio da mensagem e não parece considerar as consequências de 
suas afirmações antes de declará-las, seus discursos têm método (FISH, 2015) que funciona muito 
bem para se comunicar com o público. Sua lógica, apesar de parecer frenética, entra em 
consonância direta com seu público-alvo, já especificado anteriormente. Ele também parece 
entender muito bem o funcionamento da mídia, e a usa a seu favor. Assim, ele pode se enquadrar, 
novamente preservando as proporções, no Arquétipo do Profeta (GIRARDET, 2016), aquele cuja 
voz é a dos homens e mulheres, mas amplificada. 
 
 
 
4 CONCLUSÃO 

 
Independentemente do resultado das eleições que acontecerão no mês de novembro de 2016, 

a candidatura de Donald Trump já tem sido chamada de “Fenômeno Trump” (PORTER, 2016) e é 
interessante foco de atenção no estudo imagético e mitológico de sua campanha.  

Em apenas 13 meses de candidatura, Trump conquistou sucesso não previsto por cientistas 
políticos e eliminou todos os outros dez pré-candidatos de seu partido da corrida eleitoral. A jornada 
de Trump pode parecer à primeira vista caótica, absurda, sem planejamento e digna de um reality 
show, mas seus ótimos resultados mostram que ele entrou na corrida eleitoral com um plano em 
mente e uma estratégia que foi mantida com constância nos meses que separaram o primeiro 
discurso, de junho de 2015, do segundo discurso, de julho de 2016.  

Os dois discursos deixam claro que ele se dedicou a retratar a realidade do país como trágica 
e com a necessidade da tomada de ações radicais imediatas, nomeando os inimigos externos e 
apontado por que merecem serem vistos com temor e tratados com violência. Trump faz uso 
extensivo do mito da Idade de Ouro e mito do complô, além de usa símbolos mitológicos, como 
muralha, proteção e forasteiro. O candidato exibe características do Herói Idoso, Herói Jovem e 
Arquétipo do Profeta.  

Trump e sua equipe mostram pleno domínio dos símbolos e da mitologia política e 
demonstram muito mais preparação para atingir o objetivo do que podem ter deixado transparecer 
inicialmente, e talvez por isso tenham tomado tantos especialistas de surpresa com a indicação do 
candidato do partido Republicano. 
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DEPOIS DO 7 A 1: O COMPORTAMENTO E OS ENQUADRAMENTOS DO “NÃO VAI 
TER COPA” NO FACEBOOK APÓS A COPA DO MUNDO DE 20141 

 
Nilton Cesar Monastier Kleina2 

 
RESUMO 
  
Diversos movimentos sociais contrários à realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil lutaram 
para que o evento não acontecesse ou que demandas sociais fossem priorizadas. Após os estudos de 
Kleina (2016), que analisou as páginas da mobilização conhecida como “Não Vai Ter Copa” no 
Facebook antes e durante a realização do megaevento, o presente artigo busca identificar de que forma 
o fim da Copa impactou a manifestação na rede social e em que o comportamento de temáticas e 
discursos foi alterado. Inicialmente, são abordadas as questões da teoria da mobilização política, do 
ativismo online e do enquadramento, para posteriormente ser aplicada a análise metodológica de 
publicações. Com os dados, é possível observar na mobilização o comportamento dos atores sociais 
a partir de uma fase posterior de um ciclo de confronto (Tarrow, 2009) e as mudanças no alinhamento 
de quadros (Benford e Snow, 2000) até um ano após o fim do mundial. Como resultado, conclui-se 
que a mobilização enfraqueceu, dispersou-se ainda mais e terminou migrando para outras causas e 
demandas, pouco citando a questão inicial e reduzindo a quantidade de publicações no site. 
 
Palavras-chave: Enquadramento; mobilização política; Copa do Mundo; ativismo online. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 A Copa do Mundo de 2014, evento de futebol que aconteceu entre 12 de junho e 13 de julho 
em doze capitais brasileiras, envolveu mobilização e disposição de atletas, comissões técnicas, 
organizadores, voluntários, turistas e até quem apenas acompanhou as partidas por meios de 
comunicação. E a partida final, entre as seleções de Alemanha e Argentina, com vitória dos europeus, 
representa não só o final do torneio. Ele significou o encerramento de um megaevento que enfrentou 
a oposição de movimentos sociais que lutaram por visibilidade e demandas sociais. 
 Anos antes e durante da realização do mundial, o grupo perseguia objetivos claros: impedir a 
realização do torneio ou, caso a primeira meta não se mostrasse possível, fazer com que pautas sociais 
fossem evidenciadas no lugar das partidas. A mobilização “Não Vai Ter Copa”, nome que generaliza 
os movimentos opositores à organização, utilizou-se de diversas táticas presenciais e na internet na 
tentativa de angariar novos participantes ou simpatizantes da causa, com recursos de enquadramento 
para convencer a sociedade de que o campeonato talvez não fosse algo a se comemorar. 
 Pesquisas anteriores em Kleina (2016) evidenciaram a formação desses grupos e estudaram o 
enquadramento e a forma de atuação dessa mobilização no Facebook nos anos que precederam a 
Copa do Mundo. Em ambos, os resultados apontam para uma atividade bastante intensa de 
publicações, mas com números relativamente baixos de interações — especialmente para uma causa 
de relevância e alcance nacionais — sem resultados de curto prazo e com um foco disperso. Isso 
                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2  Mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). E-mail para contato: 
nckleina@gmail.com. 
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significa que, em muitos casos, agendas paralelas eram privilegiadas aproveitando a visibilidade que 
o país recebia, utilizando o campeonato como um pretexto ou forma de contextualização. 
 Com o torneio e seus preparativos já estudados, faz-se necessário revisitar a pesquisa, agora 
no período posterior ao megaevento. O objetivo do presente artigo é dar continuidade ao que foi 
observado e concluído anteriormente, buscando comparar resultados e observar se o “Não Vai Ter 
Copa” manteve-se ativo no Facebook – discutindo a Copa em si e mobilizando – ou partiu para outras 
temáticas. Para isso, as mesmas páginas analisadas nos estudos anteriores serão catalogadas 
utilizando os mesmos critérios metodológicos de Kleina (2016), seguindo os preceitos teóricos da 
teoria da mobilização política (MP) de Tarrow (2009) e McAdam (1996) e do enquadramento 
interpretativo de Benford e Snow (1986). 
 
2. O CICLO DE CONFRONTO E A MOBILIZAÇÃO NA COPA DO MUNDO 
 
 Um confronto político é uma ação que envolve pessoas comuns aliadas a cidadãos mais 
influentes contra autoridades e opositores (TARROW, 2009). Quando há possibilidade de 
visibilidade e forma-se um conflito, atores coletivos embarcam em disputas por espaço e participação, 
usando valores, táticas e respostas. O “Não Vai Ter Copa” é considerado um confronto político 
assimétrico entre extremos definidos: de um lado, manifestantes e simpatizantes da ideia de que o 
torneio não é benéfico para o país; de outro, uma estrutura formada pelo Governo Federal (apoiado 
pelas esferas estaduais e municipais das cidades-sede) e FIFA (Federação Internacional de Futebol), 
o órgão máximo do esporte e responsável pela organização do mundial).  
 Essa janela é a chamada oportunidade política, que McAdam (1996) argumenta ser a criação 
de um ambiente propício de circunstâncias facilitadoras que criam um potencial estrutural para a ação 
coletiva — e depende dos atores se o potencial é aproveitado ou não. Kingdon (1984) conceitua tal 
recurso como "janela política", uma situação temporária em que defensores ou representantes 
apresentam soluções ou chamam a atenção para problemas específicos. Tarrow (2009) descreve as 
oportunidades como momentos propícios para a ação coletiva que acontecem de forma diferente e 
em níveis diferentes dependendo da mobilização — e como ela vai ser aproveitada é algo capaz de 
definir e sustentar toda uma luta. 
 No caso da presente pesquisa, a Copa do Mundo de 2014 é uma oportunidade política. O 
megaevento esportivo atrai os olhares da população e de autoridades brasileiras, além da FIFA e da 
imprensa mundial. Movimentos sociais aproveitam para expor mazelas sociais, denunciar possíveis 
irregularidades em gastos e obras e apontar setores da sociedade que mereceriam maior atenção do 
que o torneio. As reivindicações das campanhas do “Não Vai Ter Copa” são conhecidas a partir de 
documentos como o dossiê Megaeventos e Violações de Direitos Humanos no Brasil, produzido pela 
Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa (ANCOP).  
 Ele cita que temas como descaso com moradia, transporte, trabalho, meio-ambiente e 
segurança são algumas das demandas, assim como o descontentamento com a falta de transparência 
com gastos públicos e a questão legislativa do megaevento. Segundo a ANCOP (2011, p. 6), por 
exemplo, 170 mil pessoas tiveram o direito à moradia ameaçado por conta de remoções forçadas ou 
violação de espaço para a construção de estruturas. Além disso, a FIFA praticamente obriga o país-
sede a aprovar uma série de leis que facilitem as ações da entidade durante a Copa e restrinjam a 
circulação e o comércio de produtos por parte da população. 
  Os movimentos sociais buscam interação com opositores e o resto da sociedade a partir do 
que é chamado de repertório de ação coletiva. Taylor e Van Dyke (2004) chamam de repertórios 
táticos os episódios que unem movimentos entre si ou com autoridades, gerando algum tipo de 
desafio, resposta e resistência. Elas podem ser táticas internas (que evitam conflito, como boicotes e 
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petições) e externas (de embate direto, como passeatas), mas ambas carregam características como 
contestação, intencionalidade e identidade. 
 No caso do “Não Vai Ter Copa” no Facebook, Kleina (2016) notou a presença de hashtags, 
páginas criadas especificamente para a campanha, montagens com fotos ou charges e o 
compartilhamento de notícias relacionadas com o megaevento como sendo parte de um vasto 
repertório de ação coletiva que pouco tem de original, mas que adapta táticas e ideais previamente 
bem-sucedidos online. Já a comparação da ação do "Não Vai Ter Copa" nos períodos prévios e 
durante o mundial com o que aconteceu posteriormente é sustentada pelo conceito de ciclos de 
confrontos. Eles consistem em 
 

uma fase de conflito acentuado (...) com um ritmo rápido de inovação nas formas de 
confronto; com a criação de quadros interpretativos de ação coletiva, novos ou 
transformados; com uma combinação de participação organizada e não-organizada; e com 
sequências de fluxos intensificados de informação e de interação entre os desafiantes e 
autoridades. (TARROW, 2009, p. 182) 

 
 Tarrow (2009, p. 188) sugere ainda que não é possível prever o andamento de diferentes ciclos 
de confronto, mas que é possível identificar alguns grupos de ações em comum. Todas as 
mobilizações que se encaixam na definição podem apresentar um momento de divisão em facções 
(em que nem todos os setores concordam entre si em todos os pontos); institucionalização ou 
violência; e repressão e facilitação. Há ainda a possibilidade de que o ciclo entre em exaustão, 
especialmente se a repressão dos opositores se mostra intensa demais ou se há frustração e dificuldade 
em atingir os objetivos do movimento.  
 Por isso, o autor cita ainda que a base organizacional coesa e comprometida com a causa é 
algo vital para a sobrevivência do movimento. No caso do “Não Vai Ter Copa”, ao menos nos 
movimentos presenciais, houve fracasso em seu objetivo inicial: as transmissões pelos veículos de 
comunicação e a realização das partidas nos estádios não foram prejudicadas em nenhum momento 
pelos manifestantes. 
 
3. LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES DA AÇÃO COLETIVA NO FACEBOOK 
 
 O Facebook foi escolhido como área de estudo pela relevância do site na internet, não só para 
fins de ativismo. A rede social tem 1,71 bilhão de usuários mensais ativos, ou seja, que entram ao 
menos uma vez a cada 30 dias. Sem deixar de apresentar lucros desde 2012, o site também se beneficia 
bastante dos dispositivos móveis, como celulares e tablets: 84% da receita gerada no segundo 
trimestre de 20163, que totalizou US$ 6,44 bilhões, veio desses aparelhos portáteis.  
 Segundo van Dijck (2012), as redes sociais suprem necessidades contemporâneas de quem 
faz parte dessas plataformas, incluindo se sentir conectado com outros usuários (mesmo que 
anônimos ou desconhecidos), de se atualizar com novidades de seus contatos e se expressar de forma 
criativa. E o Facebook encaixa-se nessa definição, sendo uma plataforma repleta de recursos 
diferentes de comunicação, exposição e troca de conteúdos por meio de janelas de chats, páginas, 
grupos, feeds de notícias, perfis, conteúdos multimídia e uso de hashtags. Ele combina quadro de 
recados, jornais e prefeituras em um só lugar, disponível a todo momento e em praticamente qualquer 
espaço (WESTLING, 2007, p. 4), concentrando grande parcela dos conectados à internet e oferecendo 
alta quantidade de ferramentas em um espaço virtual. 

                                                 
3 Dados disponíveis em: https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2016/Facebook-Reports-Second-
Quarter-2016-Results 
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 Quando o assunto é a utilização dessa e outras plataformas em mobilizações políticas, 
entretanto, é preciso levar em conta as limitações e possibilidades da rede. Citando a deliberação 
online, porém com aplicação adequada no caso de uma mobilização política na internet, Wright 
(2012, p. 249) afirma que um grupo de otimistas revolucionários, que apoiam exageradamente a 
tecnologia, entra em conflito com a teoria dos defensores da normalização, que negam modificações 
na estrutura de poder nesse novo ambiente. Apesar da disputa, o pesquisador sugere a adoção de um 
terceiro caminho — que causa mudanças não tão profundas, e que respeita as instituições políticas 
estabelecidas, mas sem depender tanto delas. 
 Isso acontece porque muitas mudanças políticas e sociais ocorrem em interações de cidadãos 
comuns, não necessariamente atos políticos ou processos eleitorais. Para Peruzzo (2013, p. 83), a 
tecnologia favorece mobilizações “se o seu uso for atrelado à luta social mais ampla, ou seja, 
relacionadas às organizações de base popular, comunidades, movimentos sociais”. Conroy, Feezell e 
Guerrero (2012) afirmam que os benefícios do Facebook são reproduções de qualidades que já são 
encontradas em interações de grupos políticos presenciais — não é exatamente uma crítica, mas uma 
constatação de que a plataforma de fato pode servir para aplicações de mobilização. Mas Peruzzo 
(2013, p. 83) avisa que “altos números de curtidas não necessariamente significam engajamento de 
fato”, sendo às vezes pequenos picos de audiência que rapidamente se dispersam. 
 Para Tang e Lee (2013, p. 770), a conexão entre pessoas não resulta necessariamente em altos 
níveis de participação de todos esses elementos em discussões ou atos políticos e a “conversão” de 
usuários. Porém, é possível que haja influência a partir do compartilhamento eventual de publicações 
feitas por quem se interessa por temas públicos. No caso do "Não Vai Ter Copa", é importante levar 
em conta análises prévias a respeito de outro movimento: os protestos de junho de 2013 que se 
iniciaram com o Movimento Passe Livre (MPL) em várias capitais brasileiras, culminando em 
manifestações também durante a Copa das Confederações, evento preparatório para a Copa do Mundo 
que ocorreu no mês seguinte.  
 Estudos de como o de Peruzzo (2013) notam semelhanças entre os protestos, incluindo em 
pautas e repertórios, confirmando que eles fazem parte de um ciclo em andamento. No caso de junho 
e julho de 2013, nota-se a alta proporção de participação, mas com falta de uma liderança centralizada, 
além da velocidade na conquista de algumas demandas – no caso, o fim do aumento da passagem no 
transporte coletivo. O “Não Vai Ter Copa” herdou as duas primeiras características, falhando na 
questão de atendimento por parte do governo ou das elites. 
 É preciso também levar em conta que o Facebook em si é um site proprietário, com regras e 
interesses particulares que podem ir de encontro às ambições de movimentos sociais. Como explica 
Van Dijk (2012), são os responsáveis pelo site que controlam as mudanças na interface do site e 
também o quanto desse funcionamento os usuários podem ver e compreender. 
 Há ainda a questão do algoritmo que seleciona as postagens que aparecem no feed de notícias 
de cada usuário, escolhendo uma ordem de importância para publicações de páginas curtidas e amigos 
adicionados no site. Constine (2014) e Backstrom (2013) ajudam a explicitar o funcionamento dessa 
fórmula, cuja composição completa é mantida em segredo pelo Facebook. Sabe-se que mais de 100 
mil indicadores trabalham para classificar postagens em uma determinada ordem, e eles incluem 
popularidade em curtidas, compartilhamentos e comentários da publicação, se o tipo de publicação é 
bem aceita pelo usuário (se você é fã de vídeos ou textos mais longos, por exemplo) e a data da 
publicação. 
 O sistema de ranqueamento não é perfeito, o que significa que postagens possivelmente 
interessantes fiquem fora do seu alcance. Backstrom (2013) garante que testes realizados no próprio 
Facebook mostram que a disposição em ordem cronológica faz você ler menos atualizações do que 
com a utilização do algoritmo, a curadoria própria do Facebook pode ocasionar perdas no conteúdo. 
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Em vez de manter o usuário informado com novos temas e opiniões, o resultado seria a formação de 
grupos com valores e ideias similares, o que significa que “a internet pode levar ao crescimento de 
exposição seletiva” CONROY, FEEZELL, GUERRERO, 2012). 
 Como observado em Kleina (2016), movimentos sociais tendem a ignorar a questão do 
algoritmo em ritmo, frequência e conteúdo de postagens, possivelmente sendo prejudicados por conta 
disso na rede social. Isso explica — mesmo que apenas parcialmente — o porquê de as páginas não 
serem efetivas em números de interações. 
 
4. O ENQUADRAMENTO COMO PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 
 Utilizado por meio da MP, o processo de enquadramento envolve atribuir significados a 
assuntos de forma estratégica para que os atores envolvidos atinjam seus objetivos. O objetivo é 
despertar convencimento, motivação e legitimação de símbolos, ideais e metas de uma campanha, 
possibilitando ou facilitando a compreensão de assuntos fora dos movimentos sociais. Segundo 
Calvert e Warren (2015, p. 4), atores políticos usam os quadros de ação coletiva como uma forma de 
influência para se certificar de que um tema seja interpretado favoravelmente. 
 Para Benford e Snow (2000, p. 614), os quadros de ação coletiva direcionados para 
mobilização fazem a função interpretativa ao simplificar e condensar aspectos do “mundo lá fora”, a 
sociedade que não está diretamente envolvida com a campanha. É uma estratégia de convencimento 
da população que ainda não está mobilizada, mas tem a chance de se informar a respeito do ocorrido 
e tomar partido. De acordo com os autores, a estrutura de oportunidades políticas, as acessibilidades 
e restrições culturais de uma sociedade e o público-alvo são três elementos em jogo na transformação 
de quadros interpretativos.  
 Tarrow (2009 p. 145) nota que o enquadramento “identifica descontentamentos e os traduz 
em reivindicações mais amplas dirigidas a outros. Alguns sentimentos possuem uma “carga” mais 
elevada e despertam maior movimentação — injustiça, lealdade, amor e raiva, por exemplo. Como 
complemento do próprio conceito inicial, Benford e Snow (2000, p. 616) sugerem ainda operações 
que acontecem no núcleo dos enquadramentos, classificando eles em três categorias: diagnóstico 
(define quem ou o que culpar), prognóstico (articula uma solução ou estratégia para resolver o 
problema) e motivacional (um chamado ou convocação para atos coletivos). 
 Benford e Snow (1986, p. 647) conceituam o alinhamento de quadros como uma ligação 
envolvendo a construção de quadros interpretativos individuais, sendo formas processuais de 
comunicar os enquadramentos desejados. Os autores identificam quatro desses procedimentos: frame 
bridging, frame amplification, frame extension e frame transformation. Forma primária de 
alinhamento, frame bridging é a ligação entre dois ou mais quadros ideologicamente similares, mas 
não conectados em um primeiro momento. Ele agrega agentes mobilizadores com características e 
orientações parecidas a partir de uma "ponte" em comum. O frame amplification significa enaltecer 
os quadros próprios de um movimento, dando maior importância a determinados discursos e valores. 
Isso normalmente ocorre quando os participantes identificam a necessidade de reforço de um 
determinado elemento da ação coletiva. 
 O frame extension é a projeção de um quadro para além de seus objetivos iniciais, incluindo 
novos elementos no discurso. Ele ocorre quando as primeiras tentativas de enquadramento não são 
tão bem-sucedidas, exigindo a busca por causas adicionais de luta ou maior contextualização da 
mobilização em si. Mais radical forma de alinhamento e também a mais rara de ser encontrada em 
conflitos de menor porte, o frame transformation ocorre quando há a troca de significados ou a 
criação de novos discursos. Novos enquadramentos emergem, situações ignoradas previamente 
ganham importância e motivadores inéditos fazem o "reframing" do movimento. 
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 Quatro páginas foram selecionadas para a pesquisa original e mantidas na continuidade da 
análise. A Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa (ANCOP)4, que é uma 
organização mais institucionalizada e que reúne membros de movimentos sociais e comunidades 
atingidas pelo megaevento em todas as cidades-sede; a Se Não Tiver Direitos Não Vai Ter Copa 
(SNTDNVTC)5, um coletivo criado especificamente para denunciar os problemas ocasionados pelo 
torneio; a NÃO VAI TER COPA6, criada de forma espontânea por um usuário não relacionado com 
os coletivos e movimentos sociais7; e Contra Copa 20148, que concentra a maior quantidade de 
curtidas no Facebook entre as páginas do tema. 
 Elas foram escolhidas por proporcionarem uma visão ampla a respeito da mobilização. A 
pesquisa foi realizada utilizando os termos “Não Vai Ter Copa” ou somente “Copa” no sistema de 
pesquisa do Facebook. Grupos e perfis foram desconsiderados: os primeiros eram pouco 
movimentados ou fechados só para membros, enquanto os perfis pessoais não indicaram resultados. 
Todas as publicações foram coletadas e organizadas em uma planilha de dados em formato XLSX, 
editada a partir do software Microsoft Excel. É possível consultar a tabela a partir de um endereço 
eletrônico9, assim como a versão da coleta feita em Kleina (2016)10. 
 Para a coleta, cada página foi aberta no navegador, com as postagens dispostas em ordem 
cronológica e sem excluir ou deixar de exibir alguma publicação. Após a catalogação, tornou-se 
possível a produção tabelas para simplificar a consulta e visualização dos dados mais relevantes. Ao 
contrário do estudo anterior, não serão produzidos gráficos com o desempenho de curtidas 
comentários e compartilhamentos para priorizar o comparativo de quadros e alinhamentos. O 
levantamento com a descrição de temas e a definição de enquadramento compreende postagens 
realizadas entre agosto de 2014 a 31 de dezembro de 2015 – pouco mais de um ano, partindo do mês 
imediatamente após o fim da Copa, quando o estudo anterior terminou. A partir da coleta, foi possível 
classificar o aparecimento de temas em comum em cada página (TABELA 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4  Página disponível em: < https://goo.gl/vtUY9n> 
5  Página disponível em: < https://goo.gl/YEVVIj> 
6  Página disponível em: < https://goo.gl/88qptk> 
7  Em 2 de janeiro de 2016, a página mudou o nome e a identidade visual, passando a se chamar Nova Revolução 
Brasileira. Por este motivo, algumas capturas de tela relativas ao perfil já aparecem com a nova nomenclatura. O 
conteúdo postado anteriormente foi preservado. 
8  Página disponível em: < https://goo.gl/HXmEHf> 
9 Material disponível em: <https://1drv.ms/x/s!AjFjNpqLIAxPjiIf8Xsz0Ufrg6A8> 
10 A coleta de 2012 a 2014 pode ser conferida em: <http://1drv.ms/1ZUFjHk> 
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TEMA ANCOP SNTDNVTC NÃO VAI 
TER COPA 

CONTRA 
COPA 2014 

Educação 1 - - 3 
Economia 7 - 1 3 
Falta de água em SP - 4 7 29 
Fechamento de escolas em SP - 74 1 5 
FIFA/Futebol 7 2 5 17 
Greves - 4 - 1 
Institucional 29 - - - 
LGBT/Racismo/Feminismo/Machismo 1 - - - 
Manifestação 10 20 7 120 
Mídia 7 2 6 5 
Moradia 56 2 6 - 
Obras e gastos da Copa 3 - - 19 
Obras e gastos Rio 2016 3 - - 4 
Política/Corrupção 13 5 66 44 
Repressão policial/Vigilância 22 47 8 84 
Saúde - - - 1 
Segurança 1 - 1 - 
Trabalho 1 3 1 - 
Transporte 4 7 3 21 

TABELA 1 – OS TEMAS NAS PÁGINAS DO NÃO VAI TER COPA 
Fonte: dados do autor 
 
 A seguir, as páginas são analisadas individualmente em termos descritivos para que, 
posteriormente, seja possível comparar os fatores de enquadramentos interpretativos do atual recorte 
com o período pesquisado em Kleina (2016). 
 
4.1 ANCOP 
 
 A frequência de publicações na ANCOP é alta no segundo semestre de 2014, com 124 
postagens de agosto a dezembro. Em 2015, são apenas 25 publicações. Por conta da queda, as 
interações são reduzidas no último ano, e a quantidade de comentários é baixa em todo o período. 
Mas a página mantém-se como a mais “fiel” ao tema original: um megaevento esportivo (seja a Copa 
do Mundo ou os Jogos Olímpicos) e suas consequências para o país, além de pautas de demandas 
sociais "orbitando" ao redor do principal problema. Os estádios sem uso, as investigações contra FIFA 
e CBF e os gastos com as Olimpíadas são levantados e questionados. Moradia continua uma das 
maiores preocupações paralelas, mas Economia, Política e Transporte também são citados.  
 Curiosamente, a crise ocasionada pela falta de água na cidade de São Paulo (que começou a 
virar assunto já no segundo semestre de 2014) e o fechamento de escolas na capital (resultado de uma 
medida organizacional imposta pelo Governo do Estado) não são mencionados — eles surgem com 
força em outras páginas. Há bastante material institucional, especialmente com a divulgação do dossiê 
elaborado pelo grupo a respeito da Copa. A quantidade de publicações compartilhadas de outras 
páginas também é alta, porém equilibrada com os conteúdos originais. 
 
4.2 Se Não Tiver Direitos Não Vai Ter Copa 
 
 Bastante atuante na cobertura presencial das passeatas do "Não Vai Ter Copa" antes e durante 
o megaevento, a página muda completamente de tema após a metade de 2014. Há uma quantidade 
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muito baixa de referências aos temas Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos. Talvez a mais significativa 
seja a convocação para um evento chamado “Passeata Após 1 Ano de Copa - O Legado da Copa”, 
mas não há menções constantes ao evento além disso. 
 Entre as lutas absorvidas pela página, destacam-se as campanhas regionais de São Paulo 
(sobre a falta de água e o fechamento de escolas). O ritmo das publicações, antes intenso e frequente, 
muda com o fim do mundial. Há poucas postagens no segundo semestre de 2014 (somente 16) e a 
página apresenta maior ritmo de atividade no ano seguinte (117 postagens), mas ainda abaixo do 
produzido nos anos anteriores — e gerando grandes espaçamentos sem publicações, sendo a maior 
delas entre julho e outubro de 2015. Isso se deve por conta da mudança na temática: as questões 
pontuais da falta de água e do fechamento das escolas ocorrem em períodos específicos e duram 
poucos meses, gerando menor movimentação. A foto de perfil e a capa, entretanto, permanecem 
fazendo referência à Copa. 
 A página mantém a cobertura ao vivo de passeatas, aulas públicas e vigílias, repertórios 
bastante comuns em mobilizações contemporâneas. Há uma alta quantidade de publicações de 
convocação para esses e outros eventos fora das redes sociais. Entretanto, a quantidade de conteúdo 
original produzido diminui bastante e páginas militantes como "território livre” e "Juventude 
Independente e Combativa" são mais citados que o movimento “Não Vai Ter Copa”. Em termos de 
interatividade, a quantidade de curtidas é bastante superior ao de compartilhamentos e comentários. 
Porém, os números são bastante baixos e inconstantes. 
 
4.3 NÃO VAI TER COPA 
 
 O comportamento da NÃO VAI TER COPA também muda bastante no novo período, mas a 
principal mudança está no nome: em 2015, a página trocou o nome para “Nova Revolução Brasileira”, 
indicando uma mobilização mais geral. Em vez de publicar charges de artistas nacionais ou 
montagens próprias, ela compartilha em massa as publicações de outras páginas, diminuindo o 
conteúdo original. No segundo semestre de 2015, ela muda novamente o foco e passa a publicar 
notícias de denúncias e polêmicas, mas sem uma análise crítica ou comentários embasados, preferindo 
chavões ou a ausência de textos. 
 Antes e durante a Copa, a página apresentava uma alta frequência de publicações e um 
discurso diferenciado: de forma bastante agressiva, fazia forte crítica contra a mídia e a classe política, 
denunciada por corrupção a partir de charges e montagens. No ano seguinte ao evento, a NÃO VAI 
TER COPA abandona a intensidade de postagens: são somente 9 entre agosto e dezembro de 2014 e 
90 publicações em 2015. Essa escolha reflete-se no engajamento: em 2015, as interações caem 
bastante, apesar de alguns outliers. Isso pode ser explicado também pela falta de frequência da página, 
que só inicia as atividades no ano em questão em 28 de janeiro — sendo que o algoritmo do Facebook 
privilegia, entre outros fatores, páginas que mantém atividade constante. 
 Copa do Mundo e FIFA são temas pouco mencionados, a não ser quando investigações 
revelaram fraudes e esquemas de corrupção do órgão e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). 
Bastante presentes em outras páginas estudadas, os casos de falta de água e fechamento de escolas 
em São Paulo são levemente abordados (foram 7 e 1 publicações, respectivamente). Esperava-se que 
as eleições movimentassem a página, já que política era um tema recorrente, mas o momento é 
praticamente ignorado. Porém, Política em geral e Corrupção continuam em alta, com forte 
posicionamento contrário ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e à Dilma Rousseff. O 
impeachment da presidente é pouco citado, mas a página mostra-se favorável ao processo. 
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4.4 Contra Copa 2014 
 
 A página Contra Copa 2014 realiza 88 postagens entre agosto e dezembro de 2014 e mais 175 
publicações durante 2015, sendo a mais atuante entre as quatro no período estudado. A frequência é 
importante para manter as interações dos usuários e manter as temáticas acesas no feed de notícias de 
quem curtiu a página. O destaque da Contra Copa 2014 é a atenção voltada para obras e gastos da 
Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos (este em menor escala). 
 Isso acontece especialmente em junho de 2015, um ano após a abertura do mundial de futebol, 
quando uma nova manifestação é marcada e escândalos envolvendo a FIFA surgem na imprensa. 
Assim como nos anos anteriores, a página é a responsável por criar os eventos do Facebook sobre as 
manifestações presenciais e dedica várias postagens para cobrir passeatas e fazer convocações. Entre 
as temáticas, ela é a mais eclética: fala do legado dos megaeventos ao mesmo tempo que se mobiliza 
contra o fechamento de escolas, a falta de água em São Paulo e o governo de Dilma Rousseff. Porém, 
ela repete a estratégia das demais páginas em fazer poucas publicações originais, compartilhando 
postagens de outros perfis em detrimento de conteúdos próprios. 
 
5. RESULTADOS INTERPRETATIVOS E COMPARAÇÃO DE QUADROS 
 
 A partir do desempenho e do estilo de postagens das páginas, assim como a análise dos temas 
e dos conteúdos das publicações, é possível identificar e listar os quadros e discursos produzidos pelo 
“Não Vai Ter Copa” no Facebook, assim como os respectivos alinhamentos (TABELA 2). Ao mesmo 
tempo, torna-se possível comparar os enquadramentos escolhidos pela mobilização antes e durante o 
torneio com o que aconteceu após julho de 2014. 
 

PÁGINA ALINHAMENTOS QUADROS PRODUZIDOS 
ANCOP Frame bridging e frame 

amplification 
Violação de direitos/injustiça 
(diagnóstico/motivacional), violência 
(motivacional), legado (diagnóstico) 

Se Não Tiver Direitos 
Não Vai Ter Copa 

Frame bridging, esboço de 
frame extension e frame 
transformation 

Violação de direitos/injustiça 
(diagnóstico/motivacional), violência 
(motivacional) 

NÃO VAI TER COPA Frame bridging, frame 
amplification 

Violência (motivacional) e descaso político 
(prognóstico) 

Contra Copa 2014 Frame bridging, frame 
amplification 

Violação de direitos/injustiça 
(diagnóstico/motivacional), violência 
(motivacional), descaso político 
(prognóstico), legado (diagnóstico) 

TABELA 2 – QUADROS E ALINHAMENTOS DO NÃO VAI TER COPA 
Fonte: dados do autor 
 
 A página da ANCOP mantém os mesmos alinhamentos de quadros de antes e durante a Copa 
do Mundo. O frame bridging está presente em menor escala, mas ainda envolve denúncias a causas 
de remoções forçadas não necessariamente por conta da Copa e a demonstração de apoio à Comissão 
Nacional da Verdade, que coleta e investiga crimes relacionados com a ditadura militar no Brasil. Já 
o frame amplification é identificado a partir da divulgação do Dossiê de Violações de Direitos 
Humanos (FIGURA 111), do acompanhamento do legado da Copa e das críticas a respeito do Jogos 
Olímpicos, cujas obras estavam em andamento. O grupo mantém a opinião de Violação de 

                                                 
11 Postagem disponível em: < https://goo.gl/YcI6pz> 
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direitos/injustiça ao falar que o megaevento é excludente e feito de forma autoritária, além de 
denunciar a violência cometida pelas autoridades policiais. A novidade é o quadro de legado, que 
questiona e critica os resultados de obras e gastos da Copa do Mundo. 
 

 
FIGURA 1 – Frame amplification na página da ANCOP 
Fonte: Facebook 
 
 Na página Se Não Tiver Direitos Não Vai Ter Copa, o frame extension da desmilitarização 
da polícia que foi identificado em Kleina (2016) foi mais abordado neste período, especialmente por 
conta do fechamento das escolas em São Paulo. Porém, o discurso permanece pontual — quando é 
denunciada a truculência de agentes durante manifestações — e não há proposições ou a busca por 
diálogo com outros grupos envolvendo o tema. Ela ainda faz um frame bridging com outras causas 
(como a falta de água), mas não realiza o frame amplification das questões originais da Copa. 
 É possível notar ainda um inédito frame transformation a partir de outubro de 2015, com o 
foco da página sendo modificado completamente, apesar da permanência do nome e da identidade 
visual relativos à Copa do Mundo. O fechamento das escolas ocupa a maior parte das publicações 
(FIGURA 212), FIFA mal é citada e questões paralelas da agenda original, como Transporte, recebem 
bem menos ou zero atenção. Os discursos permanecem os mesmos, com a diferença de que a temática 
muda: os quadros de repressão, violação de direitos e injustiça dizem mais respeito à educação básica 
e à atitude do Governo de São Paulo. 
 

                                                 
12 Postagem disponível em: < https://goo.gl/W4t2zx> 
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FIGURA 2 – Frame transformation na página Se Não Tiver Direitos Não Vai Ter Copa 
Fonte: Facebook 
 
 A página NÃO VAI TER COPA deixa de lado o discurso de violação de direitos e injustiça, 
já que praticamente que cessa as publicações a respeito do megaevento. Restam os discursos a 
respeito da violência policial e o descaso político (FIGURA 313), que é o mais presente neste caso. O 
enquadramento aqui continua raso, com críticas a respeito de casos de corrupção e o ceticismo em 
relação à classe política.  
 Em termos de alinhamento, ela faz o frame bridging de forma branda com a falta de água em 
São Paulo e outros casos em menor escala. Há ainda o frame amplification de forma bem mais 
reduzida, expandindo temas como Política e Corrupção para o impeachment de Dilma Rousseff, mas 
sem aprimorar as temáticas de Copa ou Olimpíadas. 
 

                                                 
13 Postagem disponível em: < https://goo.gl/FwQGra> 
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FIGURA 3 – O discurso de descaso político na página NÃO VAI TER COPA 
Fonte: Facebook 
 
 Por apresentar o comportamento mais variado nas publicações e unir características das outras 
três páginas, a Contra Copa 2014 acumula o maior número de quadros produzidos. São identificados, 
portanto: violação de direitos/injustiça, violência, descaso político (prognóstico) e legado 
(diagnóstico).  
 A página abandona o quadro de impedimento, identificado em Kleina (2016), já que deixa de 
tentar impedir a realização da Copa ou dos Jogos Olímpicos. Ele é substituído pelo de legado 
(FIGURA 414), que questiona às realizações do megaevento e as suas consequências para o país. 
 

                                                 
14 Postagem disponível em: < https://goo.gl/LJoQj8> 
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FIGURA 4 – O discurso de legado na página Contra Copa 2014 
Fonte: Facebook 
 
6. CONCLUSÃO 
 
 Ao analisar o conteúdo e os quadros de ação coletiva formados nas quatro páginas do "Não 
Vai Ter Copa" durante todo o ano seguinte à realização do torneio, nota-se que as postagens se 
distanciam do assunto Copa do Mundo, partindo em definitivo para outras agendas. Questões como 
o legado do campeonato não foram esquecidos, mas as publicações são pontuais e dependem de 
eventos externos, como o "aniversário" dos protestos presenciais. Quando o assunto do megaevento 
é abordado, são compartilhadas notícias a respeito de problemas com o evento, como os estádios 
caros e já abandonados e outras polêmicas do evento, com um tom ainda crítico e indicando que os 
movimentos sociais já avisavam há algum tempo que aquilo poderia ocorrer. 
 As páginas focam em um conteúdo mais regionalizado para questões e eventos de São Paulo 
(como a crise hídrica) e, em menor escala, Rio de Janeiro (com os Jogos Olímpicos). Isso reduz a 
importância nacional das páginas e faz com que elas percam relevância entre usuários que não se 
interessam pelas outras campanhas. A quantidade de publicações a respeito das Olimpíadas, inclusive, 
fica bastante abaixo do esperado no período e nos quatro objetos estudados. Estimava-se que o evento 
recebesse as mesmas acusações e polêmicas a respeito de gastos, obras e visibilidade.  
 É possível notar ainda que oportunidade política criada pela Copa do Mundo ainda não está 
totalmente encerrada por conta dos Jogos Olímpicos, mas o não fortalecimento da questão do legado 
enfraqueceu a janela de mobilização. Assim, a agenda de temas que orbitam em torno da Copa ainda 
existe (em menor intensidade), com cobranças espaçadas ou mais específicas. Em seu lugar, temas 
tomaram conta em maior escala de algumas das páginas, causando ainda dispersão de atores coletivos 
e menor participação nas páginas do Facebook.  
 Além disso, em todas as páginas nota-se o aumento no compartilhamento de publicações feitas 
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por outras páginas e materiais produzidos por terceiros. Isso significa que a produção original de 
conteúdo decaiu e pode servir como um estímulo para que os seguidores deixem de curtir as páginas 
do "Não Vai Ter Copa" e passem a seguir apenas as novas fontes de publicações. 
 O ciclo de protestos de junho de 2013 no qual o “Não Vai Ter Copa” pegou carona parece ter 
encontrado um ponto de declínio com o fim do megaevento, já que as possibilidades de questionar o 
torneio foram encerradas junto com os jogos de futebol. A derrota sofrida pela equipe do Brasil contra 
a Alemanha (na semifinal e pelo placar de 7 a 1) não ficou apenas dentro de campo. O placar 
popularizou-se como piada e agora é tido até como uma expressão sinônima de grande derrota — o 
que significa que a realização da Copa do Mundo e a falta de atendimento de demandas foi de fato 
um “7 a 1” para o “Não Vai Ter Copa”, e essa derrota foi igualmente difícil de ser digerida pela 
mobilização. 
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MONÓLOGOS SEM JUSTIFICAÇÃO: UM ESTUDO DA DISCUSSÃO SOBRE O 

ABORTO NO PORTAL E-CIDADANIA1 
 

FONTES, Giulia Sbaraini2 
 
RESUMO 
  
Tendo como aporte teórico as noções de participação política e de democracia deliberativa o 
presente artigo propõe um análise dos comentários em um dos eventos promovidos pelo portal e-
Cidadania, do Senado brasileiro. Os eventos do portal, de maneira geral, têm baixo engajamento dos 
usuários, com poucos fóruns fornecendo picos de participação. Por conta disso foi selecionado para 
análise o evento com mais engajamento nos primeiros sete meses de 2016, o qual tratava de um 
projeto para a regulamentação do aborto no país. Do total de 1238 comentários foi selecionada uma 
amostra não-aleatória de 300 unidades de análise. As participações dos internautas foram 
observadas a partir de cinco critérios de deliberatividade: inclusividade, provimento de razões, 
reciprocidade, respeito mútuo e orientação para o bem comum. Os resultados apontaram para uma 
baixa interação entre os usuários, que acabavam por apenas expor suas opiniões sem levar em conta 
os argumentos trazidos pelos outros membros da discussão. Além disso a maioria das participações, 
apesar de respeitosa, não apresentou justificações para o seu posicionamento. Entre as que 
apresentavam predominou a mobilização de produtos midiáticos e de trechos da legislação 
brasileira e de outros países. Para o último critério, a orientação para o bem comum, verificou-se a 
predominância de orientação para um grupo específico, neste caso considerado as mulheres (entre 
os favoráveis à regulamentação do aborto) ou os fetos (entre os contrários ao projeto).   
 
Palavras-chave: Participação política online; Deliberação; e-Cidadania. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 As arenas online têm sido parte cada vez mais importante nos processos de deliberação 

pública (BARROS et al., 2016). Compreender como ocorrem as discussões sobre temas públicos 

nestes ambientes, portanto, é uma das maneiras para apreender a dinâmica dos processos políticos 

na sociedade atual. As arenas em que ocorrem estes processos nos ambientes digitais, entretanto, 

têm características extremamente diferentes. Por isso não se pode tratar de uma só internet ou de um 

só ambiente online. O próprio desenho das ferramentas e o uso que os internautas fazem delas 

trazem resultados diferentes e, nesse sentido, é interessante explorar plataformas tão distintas 

quanto as redes sociais digitais e os portais desenvolvidos por órgãos públicos.  

 Wright (2011) aponta para a importância de observar os fenômenos na internet tendo em 

                                                
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPR (Universidade Federal do Paraná), 
giuliasfontes@gmail.com.  
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mente que a ideia de “revolução” não implica, necessariamente, na completa derrocada das 

instituições já existentes. Ela pode significar, entretanto, mudanças importantes em como essas 

instituições políticas funcionam. O autor também aponta para a importância de não observar cada 

arena de forma completamente isolada, e sim situá-la em um contexto mais amplo de mudanças na 

esfera política que foram possibilitadas pelo advento da internet. 

 Não se trata, portanto, de ver a web como a solução para todas as deficiências democráticas 

nem, por outro lado, considerar as mudanças que ela trouxe às relações sociais como inócuas. Não 

se pode, assim, esperar que uma única plataforma atenda a várias demandas das sociedades 

democráticas. Deve-se, dessa maneira, considerá-las em conjunto para perceber no que cada uma 

delas pode contribuir para o fortalecimento dos valores democráticos. 

 Tendo este panorama em vista o presente artigo tem como proposta olhar mais de perto o 

portal e-Cidadania, mantido pelo Senado brasileiro. O objetivo é conhecer as dinâmicas em um 

espaço específico do portal, os eventos interativos, em que os participantes podem interagir e fazer 

comentários a respeito de temas discutidos na Casa. A intenção é observar se esta arena de 

discussão atende aos critérios entendidos como fundamentais para o processo de deliberação.  

 Para isso trazemos, inicialmente, uma breve revisão teórica a respeito do conceito de 

participação online e sobre o seu entendimento dentro da teoria deliberacionista. Depois disso 

apresentamos, na seção seguinte, uma breve descrição do funcionamento da ferramenta, para que o 

leitor possa compreender quais dinâmicas são possíveis dentro do portal. Em seguida trazemos 

informações sobre os eventos interativos promovidos pelo site e analisamos uma amostra dos 

comentários de um deles a partir de cinco critérios de deliberação já utilizados em outros estudos: 

inclusividade, provimento de razões, reciprocidade, respeito mútuo e orientação para o bem comum. 

Por fim apresentamos as conclusões obtidas a partir dos resultados expostos.  

  
2. PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E DELIBERAÇÃO  
 

O termo “participação política”, segundo Bragatto (2008), é utilizado de forma generalizada, 

contemplando diversas interpretações. A falta de precisão teórica se dá, de acordo com a autora, por 

conta da variedade de concepções de democracia vinculadas à ideia de participação. As variações 

não concernem somente o que pode ser considerado participação popular dentro de uma 

democracia, mas também o quanto a sua existência é benéfica para o sistema.  

Carpentier (2012) aponta para um caminho pautado pela ideia de um balanço entre a 

representação e a participação, em que a última concerne “o envolvimento dos cidadãos com a 
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política institucionalizada” (p. 166, tradução nossa). Apesar de salientar que a política em uma 

democracia vai além dos muros institucionais, o autor afirma que a chave para o conceito está na 

distribuição de poder em uma sociedade. Isso implica a inclusão dos cidadãos nos processos de 

tomada de decisão, passando pela delegação de poder que ocorre no modelo representativo. Outro 

ponto chave para Carpentier (2012) é a distinção entre os termos participação, interação e acesso. 

No contexto proposto por ele os dois últimos termos são condições para que a participação 

aconteça. Três associações são úteis para entender o cenário: o acesso se relaciona à presença em 

determinada arena; a interação, a relações sócio-comunicativas; e, por fim, a participação implica 

em processos de co-decisão.  

Nas democracias representativas se coloca o problema do descolamento da atuação dos 

representantes eleitos em relação ao interesse público. A participação ficaria restrita, assim, ao 

momento da eleição. Gomes (2011) aponta, entretanto, que é importante ter em vista que “a 

participação não é um valor democrático por ser um valor em sim mesmo, mas apenas na medida 

em que pode produzir algum benefício para a comunidade política” (p. 06).  

O importante, nesse contexto, é que o cidadão disponha dos meios para participar quando se vê 

diante de uma oportunidade para tal. A oportunidade, nesse contexto, é vista como “aquela 

conjunção de ocasiões e circunstâncias em que meios podem produzir fins desejáveis de maneira 

que os custos (a energia despendida, por exemplo) sejam largamente recompensados pelos 

benefícios (recompensas decorrentes de se alcançar a finalidade da ação)” (GOMES, 2011, p. 12). 

Um ponto importante, nesse contexto, é a efetividade da participação, ou seja, sua capacidade de 

produzir efeitos sobre os processos decisórios envolvidos.  

Dentro do panorama da democracia deliberativa, entretanto, tem-se como pressuposto que a 

participação deve ser ampliada, tendo em vista a importância da deliberação pública para a 

legitimação da decisão política (MARQUES, 2008). Neste contexto três aspectos são importantes: a 

existência de mecanismos adequados para que os cidadãos possam participar; condições 

socioeconômicas que permitam que o principal fator levado em conta no processo de deliberação 

sejam os argumentos apresentados e não o status de cada indivíduo; e, por fim, os constrangimentos 

a que é submetida a participação dos indivíduos.  

 
O que os autores (...) querem enfatizar se encontra na ideia de que a 
possibilidade de legitimação democrática no deliberacionismo se refere 
tanto aos métodos e às formas pelos quais o debate público é encaminhado 
quanto à substância, ou seja o conteúdo dos argumentos em jogo, bem como 
das decisões tomadas. (MARQUES, 2008, p. 98).  
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Nesse contexto se tornam importantes conceitos como o de reciprocidade, que concerne a 

manutenção do respeito entre os indivíduos que participam do debate e o estabelecimento de um 

diálogo entre eles. Outros dois princípios são importantes: o da publicidade, que compreende a 

utilização de justificações públicas para os argumentos apresentados, e o da accountability, que 

atribui aos participantes da arena de deliberação a responsabilidade pelas consequências das 

políticas acordadas (MARQUES, 2008).    

A popularização da internet e a possibilidade do desenvolvimento de ferramentas digitais que 

fossem novas arenas de deliberação e espaços para a participação política causou euforia por um 

lado e, por outro, descrença (Sampaio, 2010, aborda os dois extremos e propõe uma visão 

intermediária sobre o assunto). No contexto brasileiro, Marques (2016) cita exemplos de 

ferramentas para a e-participação que tiveram efeitos sobre políticas institucionais, como a consulta 

sobre o Marco Civil da Internet3. Os órgãos legislativos nacionais também possuem ferramentas de 

interação com o cidadão: o e-Democracia, da Câmara dos Deputados, e o e-Cidadania, do Senado 

Federal. O segundo, cujas discussões são objeto deste artigo, será descrito com mais pormenor a 

seguir.  

 
3. O E- CIDADANIA 
 

Sob a coordenação da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, o e-Cidadania4 apresenta, 

em sua página, três objetivos: estimular a participação dos cidadãos, promover o conhecimento 

sobre o processo legislativo e facilitar o acesso dos senadores às opiniões da sociedade acerca dos 

temas discutidos pela Casa. 

O programa, instituído por decreto em 2011, possui três frentes pelas quais o cidadão pode 

participar. Na primeira, chamada ideia legislativa, é possível enviar uma proposta para um novo 

projeto de lei ou apoiar as ideias apresentadas por outros cidadãos. A Comissão de Direitos 

Humanos e Legislação Participativa do Senado recebe e aprecia as ideias que possuem mais de 20 

mil apoios no site em um período de quatro meses. De acordo com dados do próprio portal durante 

a produção deste artigo oito ideias legislativas estavam em tramitação na comissão. O número de 

proposições vem crescendo, como mostra o gráfico a seguir. No entanto, a quantidade de ideias que 

chega ao Senado para apreciação é baixa considerando o total de propostas.  

                                                
3 Estudos sobre o processo de consulta a respeito do Marco Civil foram feitos em artigos como o de Bragatto et al. 
(2013).  
4 https://www12.senado.leg.br/ecidadania. Para saber mais sobre este e outros portais dos órgãos legislativos da 
América Latina ver Neto (2016).  
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GRÁFICO 1 – IDEIAS LEGISLATIVAS 
FONTE: E-CIDADANIA. ACESSO EM: 29/07/16.  

 

A segunda modalidade de participação no portal, denominada consulta pública, permite que o 

cidadão diga se é a favor ou contra um projeto de lei em tramitação na Casa. Em 2016, até o dia 29 

de julho, 902.573 cidadãos haviam opinado a respeito de 2.870 projetos. O campeão de 

participações, com 365.870 opiniões, era o projeto que trata do programa “Escola Sem Partido”, de 

autoria do senador Magno Malta (PR-ES).  

A última forma de participação, que será vista mais de perto neste artigo, se chama evento 

interativo. Nesta seção são transmitidos eventos como sabatinas e audiências públicas, e os 

internautas podem publicar comentários ou perguntas a respeito do tema debatido. As participações 

estão sujeitas à moderação dos administradores da página. Os termos de uso do portal estabelecem 

que serão excluídos comentários que não tratem do tema discutido, que contenham declarações 

ofensivas ou que violem a Constituição, que sejam repetidos pelo mesmo usuário ou 

incompreensíveis. Para fazer um comentário ou pergunta é necessário estar cadastrado na página 

com informações como nome e e-mail. Também é possível participar pelo telefone Alô Senado, que 

tem chamadas gratuitas. 

 
4. METODOLOGIA 
 

Para o presente artigo foram considerados os eventos interativos que ocorreram no site em 2016 

até o momento da produção da pesquisa, somando os sete primeiros meses do ano. Neste período 

211 eventos foram realizados, mas observou-se que não houve um padrão no engajamento dos 



303

 

usuários: alguns eventos tiveram muitos comentários, enquanto a maioria teve pouca atenção ou 

nem foi considerada para a participação, como mostra o gráfico 2.  
 

 
GRÁFICO 2 – EVENTOS POR NÚMERO DE PARTICIPAÇÃO 
FONTE: A AUTORA (2016).   

 

 Em cada um dos eventos é possível participar de duas maneiras: fazendo comentários ou 

enviando perguntas. A primeira opção, entretanto, é de longe a preferida dos usuários – nos 211 

eventos observados foram feitas 806 perguntas, uma média de quase 4 por evento, contra 3740 

comentários, quase 18 por evento promovido. Como mostra o gráfico, contudo, os comentários não 

estão distribuídos de forma homogênea. Um dos eventos puxa os resultados para cima, com 1238 

comentários e 39 perguntas: o de 24/02/165, promovido pela Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa, que discutia um projeto de lei apresentado por um cidadão por meio do 

próprio e-Cidadania e que tem como tema a regulamentação do aborto. Em seguida aparece, com 

606 comentários e 138 perguntas, um evento que tratava do limite do uso da banda larga.  

 Diante do cenário apresentado, assim, optou-se por olhar mais de perto somente o evento 

que trata da regulamentação do aborto, por conta da sua alta representatividade frente ao total de 

participações nos eventos promovidos pelo portal em 2016. Do total foi analisada uma amostra com 

os 300 primeiros comentários, que foram lidos e analisados de acordo com as categorias propostas 

por Mendonça e Pereira (2011) e já aplicadas por Ferracioli (2016) em um artigo sobre a discussão 

a respeito da maioridade penal no portal e-Democracia, da Câmara dos Deputados. Os comentários 

                                                
5 É possível acessar o evento pelo link https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=6853. 
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não foram escolhidos aleatoriamente, já que era importante verificar a sequência em que eles 

apareciam na plataforma. Foram descartadas as perguntas já que elas se dirigiam aos representantes 

do Senado que faziam a discussão e, além disso, representavam uma parte pequena das interações.  

 Foram cinco critérios utilizados: a inclusividade, o provimento de razões, a reciprocidade, o 

respeito mútuo e a orientação para o bem comum. O objetivo, assim, foi verificar a qualidade do 

debate estabelecido pelos usuários na plataforma. A seguir serão detalhadas as categorias e os 

resultados obtidos em cada uma delas.    

 

5. RESULTADOS 

 

A primeira categoria utilizada por Mendonça e Pereira (2011) é a inclusividade. Trata-se, de 

acordo com os autores, de um dos aspectos centrais da teoria deliberacionista. A premissa é de que, 

para que decisões legítimas e complexas possam ser tomadas, é preciso que o processo deliberativo 

não seja restrito a especialistas, mas sim acessível ao maior número de perspectivas distintas 

possível. Dois aspectos são importantes neste caso: presença e voz. Assim, é preciso verificar quem 

são os participantes e quais são os seus posicionamentos.  

 O corpus selecionado, como exposto anteriormente, compreende 300 comentários a respeito de 

um projeto sobre a regulamentação do aborto. No entanto o número de participantes não foi o 

mesmo, como mostra o gráfico a seguir.   
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GRÁFICO 3 – PARTICIPANTES POR GÊNERO 
FONTE: A AUTORA (2016).   
  

A única informação disponível no portal é o gênero dos participantes. Dois deles não puderam 

ser identificados por meio de seu nome de usuário, mas a distribuição de participantes entre os dois 

sexos foi semelhante. Podemos ponderar, entretanto, que o tema pediria uma participação feminina 

maior, já que se trata de um assunto que concerne diretamente a vida da mulher. As opiniões dos 

comentaristas penderam mais contra a regulamentação do aborto, como sintetiza o próximo gráfico.  

 

 
GRÁFICO 4 – POSICIONAMENTO SOBRE O TEMA 
FONTE: A AUTORA (2016).   
  

Do total de comentaristas um deles se destacou pelo número de participações: do sexo 

masculino, o indivíduo registrou 41 comentários dentro do corpus estudado. A segunda pessoa que 
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mais comentou, uma mulher, registrou 13 inserções. Apesar do alto número de participações, estes 

usuários não interagiam com os demais, seguindo uma tendência que será apresentada a seguir, nas 

demais categorias.  

 O segundo critério analisado é o provimento de razões, em que verificou-se quais eram as 

justificativas mobilizadas pelos participantes para embasar suas opiniões. Nesta categoria 

utilizamos as divisões propostas por Ferracioli (2016). Assim, foram identificados comentários que 

não proveram justificações e, entre os que apresentaram, foram exploradas quais eram as fontes 

destes argumentos: a experiência pessoal, as contribuições de outros participantes, matérias e 

produtos midiáticos ou autoridades externas (que apareceram principalmente em trechos de 

legislação). O resultado predominante foi de comentários sem justificação.  

 

 
GRÁFICO 4 – JUSTIFICAÇÃO DOS COMENTÁRIOS 
FONTE: A AUTORA (2016).   

 

 Entre os que apresentaram justificativas foram utilizadas de forma significativa produtos 

midiáticos, que eram inseridos por meio de links nos comentários, e autoridades externas, 

representadas por meio de trechos da legislação brasileira e de outros países. Os argumentos eram 

mobilizados pelos dois lados: entre os que defendiam a regulamentação do aborto a lei era citada 

para frisar que o Brasil é um estado laico e, entre os que são contra, para enfatizar a ideia de direito 

à vida.  

Chama a atenção, no entanto, a alta incidência de comentários sem qualquer justificativa. 

Neles os usuários apenas se colocavam contra ou a favor da proposta e, quando expressavam suas 

opiniões, ficavam somente em suas impressões sobre o tema sem sofisticar os argumentos.  
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 A reciprocidade, outro elemento importante do processo, é definida por Mendonça e Pereira 

(2011) como a “mutualidade requerida pela deliberação” (p. 14). A ideia é que ocorra uma troca de 

razões entre os participantes, e não apenas a explanação de opiniões sem interação com o outro. 

Nesse caso foram considerados traços de reciprocidade as menções diretas a outros participantes – 

dado que apareceu somente uma vez – ou a argumentos que haviam sido mobilizados pelos demais. 

Também foram considerados comentários recíprocos aqueles que não continham citações de outros 

participantes, mas que faziam referência aos seus posicionamentos de modo geral. Em um caso 

mais explícito uma comentarista contra o aborto escreve: “’O aborto acontece mesmo sendo ilegal, 

por isso devemos legaliza-lo’ também pode ser usado para ‘Pessoas assassinam mesmo o homicídio 

sendo ilegal, devemos legalizar o homicídio’”, citando o que outros participantes haviam 

acrescentado ao participar do debate.  

Não foi registrado nenhum caso em que o participante tenha mudado de opinião por conta do 

diálogo com outro de opinião divergente. Os resultados estão sintetizados no gráfico.  

 

 
GRÁFICO 5 – RECIPROCIDADE DOS COMENTÁRIOS 
FONTE: A AUTORA (2016).   
 

Além da interação com os outros participantes outra característica importante do processo 

deliberativo é a manutenção do respeito durante a troca de argumentos. Considerou-se, como 

Mendonça e Pereira (2011), as claras manifestações de desrespeito para categorizar um comentário 
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como respeitoso ou não. Como a plataforma apresenta um processo de moderação das 

participações, o resultado ocorreu como o esperado, com a esmagadora maioria de comentários 

respeitosos.  
 

 
GRÁFICO 6 – RESPEITO ENTRE OS PARTICIPANTES 
FONTE: A AUTORA (2016). 

 

O único comentário considerado desrespeitoso foi o de um homem contrário ao aborto que 

desqualificava as mulheres que recorrem ao procedimento por conta de uma gravidez indesejada, 

colocando de forma grosseira que elas não haviam pensado nas consequências quando mantiveram 

relações sexuais.  

O último critério, de orientação para o bem comum, é considerado “central aos deliberacionistas 

e revela a crença dos mesmos no debate público como possibilidade de construção de soluções 

moralmente defensáveis e epistemicamente densas” (MENDONÇA E PEREIRA, 2011, p. 21). 

Nesta categoria os comentários foram divididos em três tipos: os que se orientavam para o bem de 

um grupo específico, os que não apresentavam orientação clara (ou neutros) e os orientados para o 

bem comum.  

A operacionalização desta categoria foi um tanto complicada, especialmente na distinção do que 

seria o bem comum e o bem de um grupo específico. Optamos, assim, por concentrar no critério de 

orientação para o bem de um grupo específico os comentários que defendiam o direito das mulheres 

ao seu próprio corpo, de um lado, e de outro os que traziam o direito do feto à vida como elemento 

central. Comentários que tratavam do aborto como um problema de saúde pública ou que tinham 
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como centro a noção de direito à vida foram inseridos na categoria de bem comum. Os resultados 

estão a seguir.  

 

 
GRÁFICO 7 – ORIENTAÇÃO PARA O BEM COMUM 
FONTE: A AUTORA (2016). 

 

Entre as frases que representam a orientação para grupos individuais estão: “Só a mulher pode 

saber o que é melhor para si” e “esses inocentes sentem” (a última referindo-se aos fetos abortados). 

Este tipo de orientação foi predominante, mas houve número significativo de comentários nas 

outras duas categorias.  

 

6. CONCLUSÃO 
 

A pesquisa apresentada representa um contato inicial com o portal e-Cidadania. Assim, apesar 

do corpus reduzido, é interessante notar como os participantes das discussões não trocam ideias 

entre si. Não se exige, aqui, que o fórum atenda a todos os critérios de deliberatividade – o que seria 

um ideal que parece inalcançável no mundo real. Entretanto, a falta de reciprocidade e do 

provimento de razões são elementos que indicam que o portal está longe de ser um espaço de troca 

de ideias para a construção de posicionamentos sobre assuntos públicos. Lendo os comentários a 

impressão que se tem é que os usuários não leem as contribuições já feitas pelos demais, ou que 

estão simplesmente alheios aos argumentos contrários apresentados por eles. Uma conclusão 

preliminar, assim, indica que o portal não é um espaço de troca, mesmo que exista uma certa 
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pluralidade de opiniões e de participantes.  

Podemos questionar se o próprio design da ferramenta não é um dos fatores que desencadeia 

este resultado. Os usuários não podem responder aos comentários uns dos outros e, além disso, as 

participações mais antigas vão ficando cada vez mais abaixo na página, o que dificulta visualização 

do todo. Outro dado interessante é a falta de engajamento em outros temas debatidos nos eventos, já 

que outras questões de interesse público foram debatidas, como a base nacional curricular na 

educação e o combate ao mosquito Aedes aegypti, por exemplo. Nesse sentido é interessante 

acompanhar o desenvolvimento das discussões ao longo do tempo para comparar o debate a 

respeito de outros temas e verificar se há algum padrão de participação.  

Como exposto no início do artigo não se espera que uma única ferramenta se apresente como a 

solução para as deficiências do sistema democrático representativo. No entanto, como o objetivo do 

portal é promover a participação dos cidadãos, talvez fosse interessante aumentar os espaços de 

discussão, já que o único local em que os cidadãos podem elaborar opiniões é a parte de eventos 

interativos. Nesses casos os temas são definidos pela própria instituição e, assim, os participantes 

não podem suscitar uma nova discussão que não tenha sido pautada pela Casa legislativa. 

Apesar das deficiências é importante ressaltar a importância de iniciativas como esta, que 

podem ser uma forma de aproximar os representantes dos cidadãos e de propiciar os meios para a 

participação política. Investigações sobre as dinâmicas que ocorrem em portais como este, assim, 

podem contribuir para o aprimoramento das ferramentas.   
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ATIVISMO DIGITAL: UMA ANÁLISE DA REPERCUSSÃO DE CAMPANHAS
FEMINISTAS NA INTERNET1
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RESUMO

Os movimentos sociais, dentre eles o movimento feminista, adotaram a internet como um espaço de
debates e disseminação de ideias. Com isso surgiram novas formas de ativismo e de mobilização
social,  nas quais as mídias digitais funcionam como ferramenta de engajamento e militância. O
presente artigo tem como objetivo discutir o papel da internet como ferramenta de divulgação de
demandas feministas, através da análise descritiva de duas campanhas feministas que alcançaram
altos níveis de compartilhamento em 2014: a campanha “Chega de Fiu-fiu” e a campanha “Eu não
mereço ser  estuprada”.  Também é  objetivo  deste  artigo  verificar  a  repercussão  das  campanhas
citadas  através  da  análise  de  conteúdo  de  comentários  no  Facebook.  Foram  analisados  256
comentários de seis diferentes publicações das fanpages dos jornais Folha de S. Paulo e Zero Hora,
e  do portal  de  notícias  Terra.  A análise  mostrou  que as  principais  críticas  às  campanhas  estão
centradas em torno das demandas básicas do feminismo, quais sejam: toda mulher tem liberdade
para usar a roupa que quiser; a culpa nunca é da vítima; e, mulheres não devem sofrer assédio como
resposta a determinado comportamento ou atitude.

Palavras-chave: Ativismo digital; Feminismo; Análise de conteúdo; Facebook.

1. INTRODUÇÃO

Apesar de o machismo estar enraizado na cultura brasileira, as discussões sobre igualdade de
gênero  tem ganhado  cada  vez  mais  destaque.  Ainda  assim,  o  tema  continua  não  sendo  muito
explorado pelos meios de comunicação tradicionais. Diante disso, o feminismo, bem como outros
movimentos sociais, adotou a internet como um espaço de debates e disseminação de ideias. Dessa
maneira,  surgem novas  formas de ativismo e  de mobilização social,  em que as  mídias  digitais
funcionam como ferramenta de engajamento e militância.

A Agência Ideal, junto com o blog Think Olga, realizou um estudo5 mostrando que termos
como "feminismo" e "empoderamento feminino" tiveram um aumento significativo em buscas no
site de pesquisa Google. Em janeiro de 2014 a palavra feminismo teve, em média, 8.100 buscas e
em outubro de 2015 subiu para 90.500. Já o termo "empoderamento feminino", no mesmo período,
foi pesquisado cerca de 70 vezes e em outubro de 2015 chegou a 3.600 buscas. 

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM.
2 Graduanda em Comunicação Social, Universidade Federal do Paraná, fercsousa@gmail.com.
3 Graduanda em Comunicação Social, Universidade Federal do Paraná, natasha.lmeyer@gmail.com.
4 Doutora em Comunicação, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do 
Paraná, carla_rizzotto@yahoo.com.br. Bolsista PNPD/Capes.
5 Os dados obtidos com o estudo podem ser acessados no link http://thinkolga.com/2015/11/27/mulheres-inspiradoras-
de-2015/
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Tendo em vista este cenário, o presente artigo tem como objetivo discutir o papel da internet
como ferramenta  de  divulgação  de  demandas  feministas,  através  da  análise  descritiva  de  duas
campanhas  feministas  que  alcançaram altos  níveis  de  compartilhamento  em 2014:  a  campanha
“Chega de Fiu-fiu” e a campanha “Eu não mereço ser estuprada”. Também é objetivo deste artigo
verificar a repercussão das campanhas citadas através da análise de conteúdo dos comentários de
usuários em publicações de fanpages de veículos tradicionais que faziam referência a elas.

2. INTERNET E ATIVISMO

 A internet e as redes sociais estão sendo usadas largamente, não só por empresas privadas,
mas  por  ONGs,  partidos,  sindicatos  e  movimentos  sociais.  Isto  porque  elas  proporcionam um
ambiente  cooperativo,  interativo  e  descentralizado,  e  trazem  a  possibilidade  de  difundir
reivindicações. Estes grupos buscam fazer parte do ciberespaço com o objetivo não somente de
atingir  milhões  de  pessoas,  mas  especialmente  para  disseminar  suas  ideias,  interagir  com  os
usuários e gerar debates sobre suas demandas (MORAES, 2000). Com o uso diferenciado pelos
movimentos sociais, a internet passou a ser um ambiente de discussão, luta e militância, e projetou-
se como um fórum online no qual as vozes da sociedade civil se somam.
        Como principal sistema de informação da sociedade contemporânea, a internet modifica as
formas de comunicação e de divulgação de informações. A figura de um polo de comunicação com
exclusividade  sobre  as  informações  e,  portanto,  incontestável,  foi  alterada.  O  ambiente  de
comunicação passou a ser mais rico e vasto com uma possibilidade de leitura ampliada. Houve uma
liberação da emissão (LEMOS, 2003), em que qualquer um tem a possibilidade de escrever sobre
qualquer  coisa,  se  tornando  um produtor  de  conteúdo  e  um consumidor  crítico  do  que  lê.  A
formação da opinião pública deixa de ser responsabilidade exclusiva dos grandes meios.6

Dessa maneira, surgem novas formas de ativismo e de mobilização social, baseadas nessas
novas  estruturas  tecnológicas  (PEREIRA,  2011).  A democratização  da  internet  é  algo  muito
importante para os movimentos sociais, pois os meios de comunicação massivos funcionam como
um filtro do que deve ser noticiado ou ocultado. Assim, a internet possibilita que qualquer um
produza conteúdo sem a censura vista nos meios tradicionais, de forma barata, com "abrangência
global; velocidade de transmissão; autonomia frente às diretivas ideológicas e mercadológicas dos
impérios de comunicação" (MORAES, 2000, p. 145).

O cenário contemporâneo, de emergência de uma nova cultura política, constitui-se, de um
lado, pela construção de modelos democráticos mais participativos e, de outro, por uma
profunda mudança no perfil das lutas sociais. A mudança intrínseca nas feições dos novos
movimentos sociais provoca modificações no modus operandi dos projetos mobilizadores,
gerando um novo tipo de ativismo. A comunicação tem destacado papel neste contexto, seja
devido aos processos de visibilidade midiática, seja pela necessidade de compor estratégias
de  relacionamento  com  os  públicos  desses  movimentos  em  torno  de  suas  causas
(HENRIQUES, 2007, p.92).

 
Com a crescente urbanização, globalização e com a ampliação da cidadania e do exercício

político democrático, novos movimentos sociais então surgindo e junto com eles um novo modelo
de ativismo. Ele consiste em incorporar o que estava excluído da participação e da vida política,
ampliar  a  representatividade social  a  partir  de movimentos  policêntricos  e  pluralísticos,  formar
novas  alianças,  combinar  uma  gama  de  atividades  com  as  propostas  transformadoras  dos
movimentos e agir em redes de solidariedade (HENRIQUES, 2007). 

6 Compreendemos que há muita discussão a respeito das potencialidades democráticas da internet e concluímos que não
é o objetivo deste artigo debatê-las, mas, tão somente, mostrar como a internet e suas redes sociais são usadas pelo 
feminismo e entender de que maneira esse fenômeno transforma o movimento. 
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O processo de transformação dos movimentos sociais e do próprio ativismo tem uma forte
relação com o papel desempenhado pela comunicação. Os movimentos têm buscado nas estratégias
de  comunicação  suporte  para  conquistar  legitimidade  e  adesão.  Além  disso,  de  acordo  com
Henriques (2007), o sistema da mídia e o sistema político possuem uma grande troca de influências
e uma estreita ligação entre eles.

Tendo em vista que as ações sociais ainda não possuem uma forte representação na grande
mídia,  os  movimentos  sociais  se  tornam  cada  vez  mais  dependentes  das  ferramentas  de
comunicação. Por isso, eles precisam se engajar muito mais para mostrar a sua luta, disseminar seu
discurso e mobilizar a sociedade.  As redes sociais e a Internet como um todo, sendo meios de
comunicações  de  fácil  acesso,  baratos  e  democráticos,  abriram  as  portas  para  esta  relação  da
comunicação com as formas atuais de ativismo e mobilização social.

Henriques (2007) fala da relação dos movimentos sociais em geral com a comunicação, mas
também  podemos  levar  suas  análises  para  um  ambiente  micro,  como  por  exemplo,  para  o
movimento feminista. O movimento feminista conseguiu ampliar sua mobilização no momento em
que passou a alcançar grupos que não possuíam contato físico com as feministas. A potencialização
da mobilização veio com a internet e com as estratégias comunicativas aderidas pelo movimento.
Henriques (2007) ainda afirma que os movimentos sociais começaram a se preocupar mais com a
questão  comunicacional,  pois  a  mídia  gera  visibilidade  e  dá  mais  chances  dos  movimentos
colocarem suas lutas em pauta na sociedade, gerando um debate público em torno do problema.

A visibilidade conquistada pela exposição na mídia é um “recurso essencial para validar os
próprios movimentos como atores importantes na cena política, mostrar força ante os outros atores
mais  poderosos  (como o  governo)  e  desafiar  a  visão  corrente  do  establishment sobre  os  mais
diversos problemas” (HENRIQUES, 2007, p.100).

3. FEMINISMO NA INTERNET       

 Desde sua origem, o movimento feminista encontra dificuldades para difundir suas ideias e
conceitos,  uma vez que o assunto é dificilmente pautado nas grandes  mídias de massa.  Com a
popularização das  novas  tecnologias  de  informação  e  comunicação,  o  feminismo –  bem como
outros movimentos sociais – encontrou um novo espaço para divulgação de seus ideais. Nesse novo
cenário, a falta de representatividade da mulher nas mídias tradicionais fortaleceu a existência de
blogs que trazem novos pontos de vista e atingem militantes e não-militantes.

Em 2011, quando ocorreu a primeira Marcha das Vadias no Brasil, a imprensa voltou sua
atenção para assuntos como machismo e assédio sexual, os quais, até então, eram pouco discutidos.
Desde então, blogs com temáticas feministas se popularizaram na rede e passaram a dar mais força
ao movimento. Segundo a pesquisadora Maíra Kubík, os blogs feministas passaram a ter grande
repercussão quando os ativistas perceberam a internet como um novo instrumento de expressão. 

É  próprio  do  feminismo  esse  compartilhamento  de  ideias.  Apenas  o  instrumento  que
mudou, e as mulheres mais jovens foram as protagonistas dessa mudança. Nas décadas
anteriores isso era feito por meio de grupos de apoio, mas a internet propiciou não só que
esses relatos fossem distribuídos de forma mais ampla, mas reforçou as características de
cada mulher (KUBÍK apud PARAIZO, 2015, s/p).

Os  blogs  se  propuseram como fontes  alternativas  de  informações  que normalmente  são
esquecidas  pela  imprensa  tradicional  e  vão  desde  publicações  independentes,  como o  de  Lola
Aronovich  (Escreva,  Lola,  Escreva)7,  a  blogs  ligados  a  um grande  veículo,  como  o  de  Nana

7 Blog da Nana Queiroz no Brasil Post www.brasilpost.com.br/nana-queiroz/ 
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Queiroz, no Brasil Post8. “Feministe” e “Feministing”9, criados em 2001, são alguns exemplos de
blogs  considerados referência quando o assunto é  feminismo.  No Brasil,  o  fenômeno de blogs
feministas chegou um pouco mais tarde. O “Escreva, Lola, Escreva”, considerado o blog com maior
visibilidade do país, por exemplo, foi criado em janeiro de 2008. Outra ferramenta de comunicação
on-line que tem gerado bastante repercussão são as páginas do Facebook. Com mais de 450 mil
curtidas, a página “Moça, você é Machista” chegou a ser a maior fanpage feminista do país, mas foi
desativada em 2016. As postagens, sempre voltadas para a luta pela igualdade de gênero, abordam
temas como aborto, violência doméstica e assédio sexual, além de incorporar a temática LGBTTT.
Já a página “Feminiciantes”10 é voltada para quem ainda não conhece muito sobre o movimento
contando com postagens bem esclarecedoras e didáticas sobre termos e conceitos. 

Uma pesquisa realizada por Vera Vieira, na Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP,
concluiu  que  o  uso  das  TICs  nas  lutas  feministas  melhora  o  alcance  dos  conteúdos  de
conscientização sobre os temas do movimento. Outro resultado foi que as TICs estreitam os laços
entre os diversos grupos feministas do mundo, ampliando a luta e aumentando o engajamento nos
debate. Segundo a pesquisadora, as novas dinâmicas comunicacionais da era digital potencializam o
movimento  feminista  e  proporcionam um avanço  da  luta,  uma vez  que  as  tecnologias  tornam
possível uma reconfiguração da identidade e do papel da mulher na sociedade, bem como mudanças
na mentalidade (VIEIRA, 2012, p.12): “Na era digital, a comunicação a distância mostra-se como
um caminho de reformulação da agenda feminista, balizada por novas estratégias de intervenção
política e de atuação, levando em conta outras dinâmicas e a revolução das formas e expressão
pessoal e interpessoal.”

Dessa maneira, os espaços on-line se tornam espaços seguros, onde é possível desfrutar da
liberdade de expressão e da privacidade da comunicação. Os relatos digitais se tornam instrumentos
que contribuem para a superação pessoal e coletiva, já que a troca de experiências proporciona um
reconhecimento público da dor e um aumento de informações que ajudam na superação. As redes
têm o poder de aumentar a conscientização e de gerar movimento na opinião pública (VIEIRA,
2012).

Algumas conclusões da pesquisa são que a utilização da internet nas lutas relacionadas a
igualdade de gênero têm pontos negativos e positivos, e podem funcionar tanto para fortalecer o
movimento  quanto  para  aprofundar  as  relações  desiguais  de  poder.  Dependendo,  assim,  de um
planejamento estratégico para funcionar a favor do movimento. Dentre os aspectos positivos estão o
fluxo  ilimitado  de  informação  e  conhecimento,  a  interatividade,  a  possibilidade  de  produzir
informação. Já os aspectos negativos abrangem o perigo à privacidade, a inclusão de informações
não confiáveis, a exclusão digital e o distanciamento nas relações pessoais (VIEIRA, 2012).

A pesquisa  aponta  para  uma  possibilidade  concreta  de  aumento  dos  temas  da  agenda
feminista no Brasil devido às tecnologias de informação e comunicação, graças à pluralização da
informação e à horizontalidade do aprendizado. Uma inovação do estudo foi a constatação de que a
inclusão de homens nos processos de capacitação e luta do feminismo são importantes (VIEIRA,
2012).

4.  CAMPANHAS  FEMINISTAS  NA INTERNET:  “CHEGA DE  FIU-FIU”  E  “EU  NÃO
MEREÇO SER ESTUPRADA”

8 “Escreva, Lola, Escreva” www.escrevalolaescreva.blogspot.com.br/ 
9 “Feministe”: www.feministe.us e “Feministing”: www.feministing.com
10 “Feminiciantes”: www.facebook.com/Feminiciantes
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Após uma pesquisa realizada em agosto de 2013 pela jornalista Karin Hueck, foi lançada a
campanha “Chega de  Fiu Fiu” no blog Think Olga -  um espaço virtual  para discutir  questões
feministas -  pela jornalista Juliana de Faria Kenski. A pesquisa feita com quase 8 mil mulheres
revelou que 99,6% já passaram por situações constrangedoras nas ruas. De acordo com a pesquisa,
muitas mulheres já  se conformaram em escutar coisas desagradáveis nas ruas,  por ser algo tão
rotineiro,  mesmo  encarando  as  cantadas  como  uma  ofensa  ou  humilhação.  Apenas  17%  das
entrevistadas afirmam gostar das cantadas.

Analisando o estudo, é possível notar que em muitos casos o assédio ultrapassa a oralidade
para se tornar físico. O levantamento aponta que 85% das mulheres já foram tocadas ao andarem
sozinhas, e apenas 27% reagem às cantadas por medo de apanhar; das que reagiram 37% foram
agredidas. A pesquisa ainda mostrou que 51% das mulheres sentem medo ao sair  nas ruas, e a
maioria prefere mudar de caminho, evitar sair de casa em alguns horários, deixar de ir em alguns
locais e mudar de roupa para sair nas ruas. 

Sendo assim,  a  campanha foi  criada  com o intuito  de  lutar  contra o assédio  sexual  em
espaços públicos. Como meio de comunicação é utilizado o blog Think Olga, que possui uma área
exclusiva para apresentar a campanha e mostrar o resultado da pesquisa realizada. O blog ainda
disponibiliza  um  e-mail  para  que  sejam  enviadas  histórias,  opiniões  e  experiências  que  são
publicadas na seção de depoimentos.

Recentemente  foi  criado  também  um  site  exclusivo  da  campanha.  No  site
chegadefiufiu.com.br o usuário pode denunciar algo que viu ou que vivenciou. Basta selecionar o
tipo de assédio, a cidade na qual ocorreu e descrever o ocorrido. Também podem ser fornecidas
informações  como:  data  do  assédio,  renda,  idade,  nome,  período  em  que  ocorreu  o  assédio,
escolaridade,  cor  e  e-mail.  O usuário também pode usar  a  ferramenta só para  saber  dos  casos
relatados, basta selecionar uma cidade e então aparece um mapa com os pontos onde os assédios
aconteceram, quando posicionado o mouse em cima do ponto as descrições fornecidas pela vítima
aparecem.

O site tem funcionado como uma ferramenta de comunicação pública, e tem auxiliado a
quantificar,  mapear e  categorizar os casos de assédio nas cidades brasileiras.  Também funciona
como uma forma de mostrar os lugares mais  críticos de violência contra mulheres no Brasil. A
campanha contribui, ainda que lentamente, a fomentar discussões na esfera pública que ajudam os
homens a refletir sobre sua postura e a mudarem seus comportamentos. Outro benefício, é que a
campanha ajuda a conscientizar as mulheres sobre os seus direitos, incentivando-as a mudar suas
posturas  e  comportamento,  para que tomem posse de seus direitos e  se unam para combater  a
violência.

A campanha "Eu não mereço ser estuprada" teve início em março de 2013, no Facebook
pela jornalista Nana Queiroz. A ação surgiu em resposta a divulgação de uma pesquisa realizada
pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada),  que informava que 65% dos entrevistados
haviam concordado com a  afirmação de que mulheres  que usam roupas  que mostram o corpo
merecem ser estupradas.

No levantamento, que coletou respostas de  3.810 brasileiros durante os meses de maio e
junho de 2013, cerca de 58% das  pessoas afirmaram que "se as  mulheres  soubessem como se
comportar, haveria menos estupros”. Desses entrevistados, 66,5% eram mulheres. 

Em protesto, Nana Queiroz tirou uma foto em frente ao Congresso Nacional, DF, tampando
os seus seios nus. Nos braços estava escrita a frase: "eu não mereço ser estuprada". A jornalista
divulgou  a  foto  na  rede  social  e  criou  um evento  da  campanha no dia  27  de  março de  2013
convidando  as  mulheres  a  publicarem  suas  fotos  acompanhadas  da  frase  "eu  não  mereço  ser
estuprada". Na semana seguinte o evento já possuía mais de 44 mil adesões. Mulheres do Brasil
inteiro tiraram fotos com a frase, homens também aderiram à campanha e postaram fotos com frases
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contra estupro nas redes sociais, artistas como Valesca Popozuda,  Nana Gouvêa,  Geisy Arruda,
Juliana Paes, Claudia Leitte e Daniela Mercury também se mobilizaram.

FIGURA 1 - FOTO NANA QUEIROZ
FONTE: REPRODUÇÃO FACEBOOK NANA QUEIROZ (2015).

Nana Queiroz afirmou que a campanha se mostrou bastante eficiente para mudar a cultura
de que a mulher é a culpada pelo estupro. O movimento encorajou as mulheres a falarem sobre o
abuso que sofreram, a denunciar seus agressores, a buscar ajuda e começarem a se recuperar do
trauma. De acordo com Nana, em entrevista à Revista Época11, a campanha teve o intuito de dizer às
mulheres que a opressão acabou, "não tolerem desrespeito na rua. Falem! Gritem!". 

Semanas depois da divulgação da pesquisa, o IPEA informou que ela estava incorreta, e que,
na realidade, o índice real era de 26%. Mas afirmaram que o índice de 58,5% dos entrevistados que
concordaram com a frase “Se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros”
estava correto, o que não elimina o machismo enraizado na nossa sociedade.

5. O QUE AS PESSOAS DIZEM SOBRE AS CAMPANHAS FEMINISTAS?

Com a cibercultura, os movimentos sociais emergem no espaço virtual e criam novas formas
de  protesto,  organização  e  cooperação  (HOLLENBECK;  ZINKHAN,  2006  apud  ABDALLA;
BRAVO,  2011).  A internet  quebra  as  noções  de  espaço  e  tempo,  tornando  a  presença  física
dispensável. Assim, as pessoas se vêem livres para questionar e expor suas opiniões com liberdade
nas redes sociais digitais (ABDALLA; BRAVO, 2011).

Nesse cenário, buscamos compreender a repercussão que as campanhas on-line “Chega de
Fiu-Fiu” e “Eu não mereço ser estuprada” tiveram nas redes sociais. Para isso analisamos o discurso
das pessoas, bem como suas motivações e suas interações com outros usuários. Foram analisadas as
primeiras postagens no Facebook sobre as campanhas feitas pelas páginas dos veículos Folha de S.
Paulo, Terra e Zero Hora, que têm grande abrangência de público, todas com mais de um milhão de
seguidores com acesso às informações postadas. A escolha pela Folha de S. Paulo se deu por ser o
segundo maior jornal de circulação do Brasil,  o Portal Terra por ser um veículo de informação

11 Entrevista disponível em http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/04/nem-elas-nem-bninguem-mereceb.html
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estritamente ligado à internet e o Zero Hora por ser um jornal local com um dos maiores índices de
circulação diária do país.

Com uma abordagem de pesquisa  não participante,  foram categorizados  os  comentários
relacionados  às  campanhas  feitos  nas  postagens  do  Facebook  de  cada  veículo.  Para  a  seleção,
optamos por analisar até 50 comentários mais relevantes da postagem (algumas postagens  não
atingiram  esse  número  de  comentários),  que  se  relacionavam  ao  tema  em  questão.  Como  a
quantidade  de  comentários  é  pequena,  não  utilizamos  nenhum  software  específico,  mas
catalogamos e verificamos todos manualmente. 

Os comentários  foram categorizados de acordo com o que segue:  primeiramente,  foram
divididos em “racionais” ou “emocionais”. Essa classificação é importante pois permite verificar a
existência  de  justificação  da  opinião,  que,  de  acordo  com  a  Teoria  da  Ação  Comunicativa
(HABERMAS, 1984), é evidenciada naquelas asserções que podem ser verificadas empiricamente a
partir  de  evidências.  Foram classificadas  como  racionais  os  textos  que  ofereciam justificação,
mesmo que baseada na experiência pessoal ou em observações do sujeito. Em segundo lugar os
comentários  foram  classificados  em  “favoráveis”  ou  “contrários”  à  campanha,  analisando  o
conteúdo das mensagens e o que motiva a existência das ideias presentes nelas. Os comentários
contrários  foram  divididos  em  “crítica  ao  conteúdo  da  campanha”,  “crítica  ao  movimento
feminista”,  “ameaça a  um comentarista”  e  “ameaça as  pessoas  da campanha”.  Os comentários
favoráveis  foram  classificados  em  “palavras  de  apoio  geral”,  “relatos  pessoais”  e  “crítica  ao
conteúdo dos comentários”. Foi identificado ainda o gênero dos comentaristas, o que possibilita
perceber quem são os autores dos comentários machistas e dos de apoio à campanha, e ainda quem
possui mais desconhecimento sobre os temas debatidos pelas campanhas. 

5.1 “CHEGA DE FIU-FIU” OU “RELAXA, É SÓ UM ELOGIO”

Foram analisados os comentários das postagens sobre a campanha Chega de Fiu-Fiu dos
seguintes portais de notícias: Terra12, Zero Hora13 e Folha de S. Paulo14. As postagens foram feitas
na rede social Facebook entre os dias 08 de março de 2014 e 23 de abril do mesmo ano, período em
que surgiu a campanha. A abordagem que cada portal deu à notícia foi diferente, por isso, é possível
notar também uma diferença entre o caráter dos comentários e o nível de entendimento que os
internautas tiveram sobre o teor da campanha.

5.1.1 Terra

O portal Terra apresentou a campanha Chega de Fiu-Fiu e colocou uma imagem retirada do
site da campanha. A postagem teve 949 curtidas, 197 compartilhamentos e 61 comentários, porém,
somente 32 estavam relacionados ao conteúdo da postagem.

12 Postagem disponível no link  http://migre.me/repWq
13 Postagem disponível no link http://migre.me/req0j
14 Postagem disponível no link http://migre.me/req3Y
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FIGURA 2 - CHEGA DE FIU-FIU NO TERRA
FONTE: REPRODUÇÃO FACEBOOK TERRA BRASIL (2015)

Com a leitura inicial dos comentário foi possível perceber alguns comportamentos que se
repetiam entre os comentaristas. A maioria dos comentaristas eram homens que questionavam o que
há de errado com o “fiu-fiu”. Muitos comentários eram sarcásticos e menosprezavam a campanha e
a luta feminista. Outros comentários frequentes eram os que questionavam a validade da campanha,
defendendo que ela não conseguiria acabar com a violência e não é a solução para o assédio. Os
comentaristas insistiram que existem lutas mais importantes e disseram que as feministas tratam o
“fiu-fiu” como se fosse o mesmo que um estupro. Dois comentários foram removidos por serem
considerados ofensivos (conforme Figura 3).
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FIGURA 3 – EXEMPLOS DE COMENTÁRIOS (CHEGA DE FIU-FIU – TERRA)
FONTE: REPRODUÇÃO FACEBOOK TERRA BRASIL (2015).

Em uma breve análise  após a  leitura  dos  comentários  foi  possível  perceber  que  muitos
comentaristas,  de ambos os sexos,  não entendem o porquê do “fiu-fiu” ser caracterizado como
assédio.

5.1.2 Zero Hora

A postagem do Zero Hora (Figura 4) foi feita no Dia Internacional da Mulher, 08 de março,
e apresentou a pesquisa feita pela criadora da campanha Chega de Fiu-Fiu, com o intuito de abordar
os  diversos  assédios  que  a  mulher  sofre  diariamente.  A  postagem  teve  301  curtidas,  74
compartilhamentos e  29 comentários,  porém, somente 20 estavam relacionados ao conteúdo da
postagem.
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FIGURA 4 - CHEGA DE FIU-FIU NO ZERO HORA
FONTE: REPRODUÇÃO FACEBOOK ZERO HORA (2015).

Através da leitura inicial dos comentários foi possível perceber um maior envolvimento por
parte das mulheres. Muitas delas pediam que no Dia Internacional da Mulher fossem presenteadas
com mais  respeito  e  menos  flores.  Em alguns  comentários  houve  relatos,  mostrando  como  as
mulheres se sentem constrangidas e amedrontadas ao serem assediadas em locais públicos. Apesar
disso, comentaristas de ambos os sexos expuseram a ideia de que a mulher assume a culpa por ser
assediada/estuprada ao se vestir  e se comportar de maneira provocante (conforme Figura 5).  A
análise inicial mostrou que os comentaristas não entendem que a culpa nunca é da vitima. 
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FIGURA 5 – EXEMPLOS DE COMENTÁRIOS (CHEGA DE FIU-FIU – ZERO HORA)
FONTE: REPRODUÇÃO FACEBOOK ZERO HORA (2015).

5.1.3 Folha de S. Paulo

A postagem da Folha de S. Paulo (Figura 6) não fala sobre a campanha diretamente, apesar
de apresentar um link que redireciona os internautas a uma notícia em que se apresenta o “Chega de
Fiu-Fiu” e a pesquisa realizada pela campanha. A postagem conta que mulheres estão se unindo
contra as cantadas de rua e estão buscando entender o feminismo. A publicação teve 4.381 curtidas,
643  compartilhamentos  e  727  comentários,  porém,  como  o  número  de  comentários  é  grande,
analisamos os 50 mais relevantes de acordo com o Facebook.
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FIGURA 6 - CHEGA DE FIU-FIU NA FSP
FONTE: REPRODUÇÃO FACEBOOK FOLHA DE S. PAULO (2015).

Ao ler os comentários também foi possível fazer uma pré-análise. A publicação, apesar de
ter recebido vários comentários de homens apoiando a campanha, conta com vários comentários de
cunho machista, principalmente afirmando que se a cantada viesse de homens ricos seria diferente.
A  campanha  e  as  feministas  foram  criticadas,  muitos  afirmaram  que  o  fiu-fiu  é  algo  sem
importância,  que  não  podemos  dar  relevância  a  uma  campanha  dessas  quando  em nosso  país
existem coisas mais sérias com que se preocupar (conforme Figura 7).
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FIGURA 7 – EXEMPLOS DE COMENTÁRIOS 1 (CHEGA DE FIU-FIU - FSP) 
FONTE: REPRODUÇÃO FACEBOOK FOLHA DE SP (2015).

Apesar  de  comentaristas  afirmarem que  a  cantada  eleva  a  autoestima,  muitas  mulheres
tentaram explicar  que  o  “fiu-fiu”  não  é  elogio  e  que  cantada  não  é  uma  forma  de  conquista
(conforme Figura 8). 



325

FIGURA 8 – EXEMPLOS DE COMENTÁRIOS 2 (CHEGA DE FIU-FIU - FSP) 
FONTE: REPRODUÇÃO FACEBOOK FOLHA DE SP (2015).

5.1.4 Categorização dos comentários

Ao todo foram analisados 109 comentários, sendo 50 provenientes de comentaristas do sexo
masculino e 59 do sexo feminino. Dentro destes dois universos foi possível observar que 80% dos
homens  foram  contrários  à  campanha  e  que  a  maioria  dos  comentários  masculinos  foram
emocionais  (56%).  Muitos  deles  também  criticaram o  conteúdo  da  campanha  e  o  movimento
feminista, conforme mostra o Gráfico 1.
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GRÁFICO 1 – CATEGORIZAÇÃO COMENTÁRIOS MASCULINOS “CHEGA DE FIU-FIU”
FONTE: ELABORADO PELAS AUTORAS

Já as comentaristas mostraram outro posicionamento,  80% são favoráveis à campanha e
somente  22%  delas  apresentaram  comentários  emocionais.  Várias  mulheres  criticaram  outros
comentaristas,  muitas  vezes  por  apresentarem  argumentos  de  cunho  machista  e  contrários  à
campanha (Gráfico 2).

GRÁFICO 2 - CATEGORIZAÇÃO COMENTÁRIOS FEMININOS “CHEGA DE FIU-FIU”
FONTE: ELABORADO PELAS AUTORAS

A análise mostrou que a maioria dos comentários contrários à campanha são emocionais, ou
seja, não apresentam argumentos sólidos e racionais. Apesar da maioria dos comentários contrários
serem provenientes de comentaristas do sexo masculino, muitas mulheres ainda não entendem a
importância  de  campanhas  como  estas  e  da  luta  feminista.  Ficou  claro  que  a  maioria  dos
comentários  contrários  surgiu  por  falta  de  compreensão  e  entendimento  de  alguns  tópicos
importantes,  como  a  importância  da  luta  feminista,  a  culpabilização  da  vítima  e  o  não-
reconhecimento  de  formas  de  violência  de  gênero  que  vão  além  da  violência  física,  como  a
violência simbólica e a violência moral.

5.2 “EU NÃO MEREÇO SER ESTUPRADA” OU “SÓ AS VADIAS MERECEM”

Foram analisados os  comentários  das  postagens  sobre  a  campanha “Eu não mereço ser
estuprada” nas páginas de Facebook dos portais de notícias Terra15, Zero Hora16 e Folha de S17.
Paulo. As postagens foram feitas entre os dias 29 de março de 2014 e 31 de março do mesmo ano,
período em que surgiu a campanha. Devido ao tratamento que cada portal deu a campanha e ao
público de cada página, os comentários vistos em cada notícia mostraram opiniões diferentes sobre
o mesmo assunto. 

15 Postagem disponível no link http://migre.me/tvBUS
16 Postagem disponível no link http://migre.me/tvBXi
17 Postagem disponível no link http://migre.me/tvBYz
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5.2.1 Terra

Na postagem do Portal Terra (Figura 9), a campanha foi apresentada com a foto de uma
manifestante anônima, com explicação sobre a campanha e sobre a pesquisa que motivou o ato. A
notícia chegou a mais de 43 mil curtidas, cerca de 10 mil compartilhamentos e 3 mil comentários.
Desses comentários, selecionamos os 50 mais relevantes, desde que relacionados ao assunto. 

FIGURA 9 - EU NÃO MEREÇO SER ESTUPRADA NO TERRA
FONTE: REPRODUÇÃO FACEBOOK TERRA BRASIL (2015).

Através da leitura inicial dos comentários foi possível perceber que apesar do grande apoio à
campanha, uma grande parte dos comentaristas não entendeu o motivo do protesto se realizar com
mulheres  seminuas  e acredita  que isso é  um problema para a campanha.  Dentre as  mensagens
favoráveis à campanha, muitos comentaristas argumentaram dizendo que existem muitos casos de
violência sexual em países islâmicos, onde mulheres usam burcas, o que invalidaria o argumento de
que usar roupa curta pode ser uma atitude causadora de estupros (conforme figura 10). 
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FIGURA 10 – EXEMPLO COMENTÁRIOS (EU NÃO MEREÇO SER ESTUPRADA - TERRA)
FONTE: REPRODUÇÃO FACEBOOK TERRA BRASIL (2015).

Essa leitura inicial mostrou que por mais que as pessoas saibam da importância do assunto e
encarem o assédio sexual como algo a ser combatido, muitos comentaristas, de ambos os sexos,
acreditam que protestar sem roupas é negativo e não ajuda a acabar com casos de estupro. 

5.2.2 Zero Hora

A postagem do Zero Hora (Figura 11), feita no dia 31 de março de 2014, mostrou as fotos
das artistas Daniela Mercury e Valesca Popozuda, que aderiram a campanha. A notícia teve 6 mil
curtidas, mais de 1300 compartilhamentos e cerca de 375 comentários. 
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FIGURA 11 - EU NÃO MEREÇO SER ESTUPRADA NO ZERO HORA
FONTE: REPRODUÇÃO FACEBOOK ZERO HORA (2015).

A  análise  prévia  dos  comentários  da  postagem  mostrou  uma  grande  quantidade  de
comentários que menosprezavam a importância da campanha e diziam que existem assuntos mais
relevantes  para  se  noticiar.  Além  de  criticar  do  conteúdo  da  campanha,  muitos  comentaristas
reclamaram das apoiadoras e as chamaram de “oportunistas que só queriam chamar atenção”. De
acordo com algumas pessoas,  elas  se vendem para as  revistas  com frequência e,  portanto,  não
podem reclamar de nada. O fato de elas protestarem sem roupa também foi alvo de críticas, com o
argumento de que as mulheres precisam “se dar ao respeito” (Figura 12).
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FIGURA 12 – EXEMPLOS DE COMENTÁRIOS (EU NÃO MEREÇO SER ESTUPRADA – ZERO HORA)
FONTE: REPRODUÇÃO FACEBOOK ZERO HORA (2015).

Com  base  na  opinião  dos  comentaristas,  concluímos  que,  mesmo  que  o  protesto  seja
generalizante, há um juízo de valor grande que julga o comportamento específico de quem está
reclamando, no caso, as artistas. 

5.2.3 Folha de S. Paulo

A postagem da Folha de S. Paulo (Figura 13) feita no dia 29 de março de 2014, usou a foto
de uma leitora, chamada Bianca Medeiros, para ilustrar a notícia. Na postagem, além de explicar o
teor da campanha, a página se posicionou dizendo que “Nenhuma mulher merece”. A notícia teve
231 mil curtidas, 18 mil comentários e mais de 53 mil compartilhamentos. 
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FIGURA 13 - EU NÃO MEREÇO SER ESTUPRADA NA FSP
FONTE: REPRODUÇÃO FACEBOOK FOLHA DE S. PAULO (2015).

Com a leitura dos comentários, foi possível notar que a maioria dos comentaristas entendia a
importância do assunto e se colocava a favor de uma campanha contra o estupro. Muitos também
ficaram chocados  com o teor  da  pesquisa  divulgada e  se  colocaram contra  outros  comentários
machistas.

Um ponto recorrente mesmo entre aqueles que demonstravam apoio ao protesto foi o fato de
as  manifestantes  estarem seminuas,  o  que  segundo alguns  era  desnecessário  e,  de  acordo  com
outros, incoerente. Entre aqueles que se posicionavam abertamente contra a campanha, a maioria
explicava que usar pouca roupa poderia ser um desencadeador de atos como estupros ou assédios.
Alguns se exaltavam, dizendo que, enquanto outros diziam entender que mulheres não merecem
sofrer  assédio,  mas que,  mesmo assim,  era indicado usar  roupas menos chamativas  para evitar
problemas. Houve também quem deslegitimasse a relevância do problema, dizendo que as meninas
que participaram da ação só queriam aparecer na mídia (conforme Figura 14). 
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FIGURA 14 – EXEMPLOS DE COMENTÁRIOS (EU NÃO MEREÇO SER ESTUPRADA - FSP)
FONTE: REPRODUÇÃO FACEBOOK FOLHA DE S. PAULO (2015).

5.2.4 Categorização dos comentários

Foram 147 comentários, com 56% de comentários vindos de mulheres e 44% de homens.
Dos homens, 62% se posicionaram a favor da campanha e usaram argumentos em seus comentários,
sendo assim,  considerados racionais.  Em relação ao  conteúdo dos  comentários,  houve bastante
crítica aos comentários, por parte dos que eram favoráveis ao protesto. Já entre o público contrário,
diversos comentaristas criticaram o movimento feminista  e  o conteúdo da campanha,  conforme
Gráfico 3. 
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GRÁFICO 3 - CATEGORIZAÇÃO COMENTÁRIOS MASCULINOS EU NÃO MEREÇO SER ESTUPRADA
FONTE: ELABORADO PELAS AUTORAS

Entre as mulheres, a maioria também postou mensagens favoráveis a campanha, totalizando
82%, e somente 20% dos comentários foram emocionais. Do total,  58 comentários criticaram o
conteúdo dos demais comentários, conforme Gráfico 4.

GRÁFICO 4 - CATEGORIZAÇÃO COMENTÁRIOS FEMININOS EU NÃO MEREÇO SER ESTUPRADA
FONTE: ELABORADO PELAS AUTORAS
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Analisando  as  mensagens  postadas,  é  possível  notar  que  as  críticas  ao  conteúdo  da
campanha são provenientes tanto de comentaristas do sexo masculino quanto do sexo feminino.
Grande  parte  das  dúvidas  apresentadas  pelos  comentaristas,  tanto  nas  postagens  referentes  à
campanha  “Chega  de  Fiu  Fiu”  quanto  às  da  campanha  “Eu  Não  Mereço  Ser  Estuprada”,  é
relacionada a conceitos básicos do feminismo como: toda mulher tem liberdade para usar a roupa
que  quiser;  a  culpa  nunca  é  da  vítima;  mulheres  não  devem  sofrer  assédio  como  resposta  a
determinado comportamento.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreendemos que o feminismo não é um movimento único e homogêneo, sendo mais
correto falar em movimentos feministas. Isso significa que grupos ativistas feministas continuam
atuando de maneira tradicional, principalmente através de manifestações de rua, como é o caso da
Marcha das  Vadias  e  da  Marcha Mundial  da Mulheres.  Todavia,  mesmo esses  grupos que não
abandonaram suas formas originais de protesto,  mas especialmente mulheres sem conexão com
movimentos  formais,  ao  não  terem  suas  demandas  –  feministas  -  exploradas  pelos  meios  de
comunicação tradicionais, buscaram na internet um espaço para debates e disseminação de ideias,
transformando sua maneira de fazer ativismo. 

Em 2015 várias  campanhas  feministas  viralizaram nas  redes  sociais,  entre  elas  as  duas
campanhas analisadas neste artigo. Essas campanhas, juntamente com fanpages e blogs feministas
de grande alcance, são responsáveis pelo aumento do interesse em relação ao feminismo, conforme
mostrou a pesquisa realizada pelo Think Olga, citada na introdução deste artigo, que demonstrou
um aumento de 1100% nas pesquisas com o termo “feminismo” no Google, em pouco mais de um
ano. O ativismo feminista na internet também é parte responsável pela disseminação do feminismo
especialmente entre as jovens, que se mostram mais receptivas ao feminismo e muitas vezes se
reconhecem e se apresentam como feministas.

Entretanto,  é  frequente  que  mulheres  que  alcançaram  visibilidade  devido  ao  ativismo
feminista sejam ameaçadas e enfrentem agressões diárias devido ao seu posicionamento. Por essas
razões este artigo teve como objetivo verificar a repercussão das duas campanhas citadas entre os
internautas. Os resultados mostraram que as mulheres são comentaristas mais frequentes, e com
maior tendência à racionalidade, uma vez que cerca de 80% dos seus comentários (considerando as
duas  campanhas)  vêm acompanhados  de  argumentação.  A maioria  das  mulheres  comentaristas
aprovou  o  conteúdo  das  campanhas,  enquanto  somente  20%  dos  homens  foram  favoráveis  à
campanha  “Chega  de  fiu-fiu”,  número que subiu  para  62% na  campanha “Eu  não mereço  ser
estuprada”.  Entre  os(as)  comentaristas  favoráveis  às  campanhas  é  mais  frequente  que  seus
comentários  critiquem  o  conteúdo  de  outros  comentários,  enquanto  entre  os(as)  comentaristas
contrários é mais frequente que critiquem o conteúdo da campanha do que o movimento feminista
como um todo. As críticas pessoais apareceram em um número muito pequeno dos comentários.

Como visto, a internet é uma importante ferramenta de divulgação do movimento feminista.
No entanto, para que a comunicação entre o movimento e o público seja mais assertiva e para que
mais pessoas compreendam as demandas feministas, faz-se necessário um trabalho continuado, que
agregue  a  comunicação  online a  ações  offline de  formação  e  disseminação  das  demandas  do
movimento. 
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A AUTOCRÍTICA QUE FALTOU – CONSIDERAÇÕES SOBRE O DOCUMENTO
ATRIBUÍDO À SECOM DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA À ÉPOCA DOS

PROTESTOS DE 20151

Marcelo Igor de Sousa2

RESUMO

O  texto  que  segue  integra  a  pesquisa  em  desenvolvimento  em  nível  de  Doutorado  intitulada
“Processos  tentativos  de  conversação  pública  entre  Governo  Federal  e  sociedade:  Casos  e
‘percalços’ comunicacionais da participação nos Governos Dilma” e focaliza um caso específico do
período em que, em março de 2015, vários atos contra o Governo Federal Brasileiro eclodiram,
principalmente nas capitais  brasileiras,  e  representavam a parcela da população mobilizada.  No
fervor das questões, um documento vazado atribuído à Secretaria de Comunicação da Presidência
trazia diversas críticas ao caminho que trilhava a comunicação no dito Governo, principalmente
pelo apontamento de falhas na comunicação com os cidadãos e na presença nas redes sociais. O
texto afirma que “a comunicação foi errada e errática”. A metodologia do trabalho acompanha, de
forma analítica, o texto da carta, autocrítica sobre a comunicação no Governo Dilma, contrapondo-o
com características do contexto de fundo e, principalmente, com as observações realizadas por nós
acerca das decisões tomadas pelo Governo durante o ano de 2015, o que formou o fermento para a
apresentação do processo de impeachment no Congresso.

Palavras-chave: Comunicação; Política; Midiatização; Governo Federal Brasileiro; Dilma 
Rousseff.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho integra a pesquisa em andamento no nível de Doutorado e que se intitula
“Processos  tentativos  de  conversação  pública  entre  Governo  Federal  e  sociedade:  Casos  e
‘percalços’ comunicacionais da participação nos Governos Dilma”. Na perspectiva de análise do
período de 2011 a 2016 – até o afastamento da Presidenta Dilma Rousseff –, um caso específico é
recortado para este paper. Em 2015, diante da primeira leva grandes manifestações de rua, ainda no
primeiro  trimestre  do  segundo  mandato  de  Dilma,  um  documento  atribuído  à  Secretaria  de
Comunicação  Social  e  ao  seu  ministro-chefe  Thomas  Traumann  é  vazado  pela  imprensa  –
primeiramente pelo Jornal  O Estado de S.  Paulo – trazendo diversas  críticas  ao andamento da
comunicação  social  e  à  presença  do  Governo  Federal  nas  redes  sociais,  principalmente,  na
apresentação  de  um  insatisfatório  volume  respostas  à  sociedade  num  contexto  de  grande
participação pública em sites de redes sociais como Facebook e Twitter.

Em um trecho, o texto afirma “A comunicação é o mordomo das crises. Em qualquer caos
político, há sempre um que aponte ‘a culpa é da comunicação’. Desta vez, não há dúvidas de que a

1   Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM.

2    Doutorando em Ciências da Comunicação na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) – Bolsista 
CAPES/PROEX e Jornalista na Secretaria de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
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comunicação foi errada e errática. Mas a crise é maior do que isso.” Esse documento é tensionado a
partir da análise do apontado pelo então ministro-chefe com as observações já realizadas sobre a
comunicação  nos  Governos  Dilma,  principalmente  a  partir  da  participação  mediada  pelas
ferramentas comunicacionais.

2. CONTEXTOS DE FUNDO 

A  não-conformidade  com  o  resultado  das  eleições  é  a  pólvora  para  o  retorno  às
manifestações de rua no ano de 2015 – já que em 2013 e 2014 foi comum a crítica social nas ruas,
mas nesse momento encabeçados por um público ligado aos partidos de direita e, principalmente,
aos declarados “sem partido”, com lemas patrióticos e sustentados, desde já, com um discurso de
falta de legitimidade na continuidade do Partido dos Trabalhadores no poder. Por outro lado, as
primeiras medidas do novo Governo, como nomes para a área econômica e cortes de gastos, geram
um descolamento da militância que esteve apoiando a presidenta nas eleições do ano anterior. O que
se aponta é que o Governo passa, gradualmente, a falar apenas para si mesmo.

Um panelaço na ocasião do Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, é o que retumba
nas redes. E grandes manifestações são realizadas em 15 de março, o que leva a presidenta Dilma
Rousseff a pronunciamento, no qual afirma a liberdade de manifestação: “Valeu a pena lutar pela
democracia”, disse ela que se dispôs a ajustes para “continuar crescendo” e afirmou que o Governo
conseguiu evitar os efeitos da crise afetassem o País.  Fato de relevo nesse período, e retratado neste
texto, é o pedido de demissão do Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social Thomas
Traumann, após o vazamento de um documento atribuído a ele, no qual critica a “comunicação
errática” do Governo. Durante todo esse período, as páginas de ataque ao Governo nas redes sociais
atingem casa de milhões de membros engajados na publicação de conteúdos de ataque/denúncia. No
próprio documento em análise deste trabalho, afirma-se que, em três meses, a página  Revoltados

Online3 tinha 16 milhões de engajamentos e Vem Pra Rua4 tinha milhões de seguidores.
O Governo cria o perfil Humaniza Redes5, com o objetivo de ocupar o espaço das redes para

fazer  o enfrentamento às  violações  de Direitos Humanos que acontecem online,  incluindo aí  o
combate ao discurso de ódio, disseminado em muitas das “revoltas” sociais em rede. Outra criação
do período é o site Dialoga Brasil, no fim do primeiro semestre, com a aposta na discussão das
políticas públicas com a sociedade6. Em 2 de outubro de 2015, com as mudanças nos ministérios7, a
Secretaria Geral da Presidência da República – que tinha Miguel Rossetto como ministro (2014 –
2015) - deixa de existir, e a Secretaria Nacional de Articulação Social passa a integrar a pasta da
Secretaria de Governo.

3. A AUTOCRÍTICA

Na  segunda  quinzena  do  mês  de  março  de  2015,  o  vazamento  pela  imprensa  de  um
documento interno da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal ocasiona a saída do
ministro-chefe da pasta Thomas Traumann8. O documento é contundente e motivo de análise para
ser  capaz  de  elucidar  elementos  da  comunicação  que  foi  “errada”  “errática”,  como  o  próprio
ministro-chefe aponta. No documento, de apenas cinco páginas (O ESTADO DE S. PAULO, 2015),
estão dispostos três itens: “Onde estamos”, “Como chegamos até aqui” e “Como virar o jogo”.  A

3  https://www.facebook.com/revoltadosonline
4  https://www.facebook.com/VemPraRuaBrasil.org
5    http://www.humanizaredes.gov.br/ 
6    Ver SOUSA, 2016.
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nosso ver, esse documento é muito representativo pelo teor de autocrítica que faz e por, até mesmo,
ser correlato com inferências apontadas na pesquisa em andamento. O tamanho reduzido do texto
aponta  para  uma  perspectiva  de  se  tornar  um  instrumento  prático  de  trabalho  e  diretivo  para
problemas visíveis da atuação.

A avaliação da SECOM envolve críticas sobre derrotas no campo das redes sociais e nas
mobilizações de rua. Na avaliação, um dos motivos apontados para a derrota é de rompimento com
a militância digital após as eleições de 2014 (O ESTADO DE S. PAULO, 2015. p. 1): “A partir de
novembro, as redes sociais pró-Dilma foram murchando até serem quase extintas” (p.2). A ausência
de agendas públicas da presidenta e a fala para “si mesmo” também foram elementos destacados. A
perda da militância acionada no período das eleições mostra uma perda de espaço que acirra ainda
mais  o caso mais  central  da falta  de diálogo com o público  geral.  A “traição” é retratada por
Traumann em recortes de frases das redes como “votamos nela e a política econômica é a do Aécio”
e “ela mexeu nos direitos dos trabalhadores”. No caso da agenda pública, a falta de presença pública
de Dilma gera, de igual modo, um distanciamento das bases.

O documento atribuído a Traumann também afirma que é natural que o Governo tenha uma
“comunicação mais conservadora” (p.3) mas que o Governo precisaria  responder a três pautas-
bomba  daquele  momento:  “corrupção  na  Petrobrás,  inflação/crise  econômica  e  o  ‘estelionato
eleitoral’9”: “É preciso aceitar a mágoa desses eleitores [insatisfeitos com o Governo], reconquista-
los (sic), diz o texto. Por fim, ainda nas ações necessárias: 

É preciso que a PR [Presidenta da República] fale mais, explique, se exponha mais, seja nos
quebra-queixos pós-evento, seja respondendo ouvintes da Voz do Brasil  (20 milhões de
ouvintes), seja com a mídia tradicional (TV aberta, de preferência), seja com a volta das
entrevistas por Facebook. Não importa quantos panelaços eles façam. (O ESTADO DE S.
PAULO, 2015. p. 4)

No entanto, o que se aponta não se realiza e, um ano depois, com a pressão ainda maior, o processo
chega ao afastamento da Presidenta. Vale ressaltar que uma das dicas – a volta das entrevistas por
Facebook – são retomadas por Dilma na semana posterior ao afastamento. A dinâmica de resposta
institucional  necessária  percorre  o  texto  vazado  e  mostra  a  preocupação  de  um  agente  da
comunicação em oferecer respostas possíveis mesmo diante de fatos que poderiam ser negativos.

A presença institucional nos espaços informais das redes sociais é sempre motivo de tensão
e de demonstração de opções diante da burocracia própria do governamental. É nas redes sociais,
também, que se disseminam as principais críticas ao Governo e são mobilizados os protestos pró-
impeachment.   Retomando o documento vazado da SECOM, no qual se afirma que “as forças
políticas que elegeram Dilma são minoritárias nas redes sociais desde os movimentos de 2013” (O
ESTADO DE S. PAULO, 2015. p. 1). 

O uso das redes por grupos insatisfeitos e opositores tem mais sucesso que o uso oficial pelo
Governo. A fala para os grupos já próximos aos ideais do Governo, em muitas vezes, se repete nas
postagens em rede. O Governo apanha na “batalha das redes” e as postagens contrárias “viralizam”
muito mais que qualquer iniciativa oficial. Sendo as redes um espaço de disseminação de ideias,
pode-se concordar  com Traumann que “pregar  para os  convertidos” apenas  é  um dos erros do
Governo. A falta de presença nas redes é indicada em: “Não é uma goleada. É uma derrota por
WO”,  (O  ESTADO  DE  S.  PAULO,  2015.  p.3)  nas  palavras  de  Traumann.  Ou  seja,  não  foi
identificada reação para que se aponte uma derrota. O texto evidencia que não houve sequer 

7   Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/10/dilma-pede-  dialogo-na-cerimonia-de-posse-dos-
novos-ministros.html 
8   Apesar de a autoria do documento não ter sido confirmada oficialmente, o pedido de demissão do ministro-chefe 
aponta para tal validação.
9   Estelionato eleitoral seria o descumprimento do prometido no período de eleições de meses antes.
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4. INFERÊNCIAS

Fazer inferências é emoldurar figuras a partir de um processo de construção que leva em
conta o que já foi apresentado até aqui do ponto de vista de contatos com o objeto. Gerar inferências
é intencionar a busca de respostas, mesmo que preliminares, às questões apresentadas pelo objeto
específico.  É colocar  em funcionamento  uma verdadeira  “máquina  de  inferências”.  Reunir  um
conjunto de inferências que possa gerar um interpretativo em que se “converse” com os detalhes
congruentes ou incongruentes do circuito. 

No  acompanhamento  da  dinâmica  dos  objetos  e  das  iniciativas  de  comunicação
participativa, o ritmo do lançamento das iniciativas demonstra, ao menos heuristicamente, agudiza
ou reformula uma tendência anterior. Podem-se elencar inferências, ainda que preliminares, num
estágio de processamento dos materiais, para ir além de um factualismo, de uma narração de fatos
ou  construção  de  linha  do  tempo.  O referencial  teórico  utilizado  para  tensionar  a  máquina  de
inferências é o da midiatização dos processos sociais, de acordo com FAUSTO NETO, BRAGA e
VERÓN. Para a midiatização, na atualidade,  a evolução dos protocolos comunicacionais leva à
constatação de que se partiu da referência dos meios de distribuição para uma referência aos meios
mais  comunicacionais/interacionais.  Ou seja,  a  internet  e  suas  tecnologias  provocam profundas
mudanças  no  acesso  e  na  produção.  O  acesso  reformulou  as  relações,  como  eu/outro,
eu/instituições, eu/dados e eu/cultura, por exemplo. A disseminação das capacidades de produção
subverte os limites e os papeis de produtor e receptor. No caso específico, a avaliação dos alcances
e  limites  das  iniciativas  e  das  estratégias  político-comunicacionais  do  Governo  dão  o  tom da
investigação.

4.1 INFERÊNCIAS SOBRE O OBJETO

Os contextos de fundo elucidados em enunciados e princípios gerais que apontam para a
comunicação como elo vinculante entre Governo e Sociedade. Para essas inferências, o documento
vazado é correlato e as ações políticas são colocadas em questão. Alguns elementos de partida das
inferências podem ser indicados, como o fato de que há uma defasagem entre a lógica de gestão que
preside  a  política  a  lógica  que  preside  os  processos  comunicacionais.  Um  dos  grandes
despontamentos  disso  está  justamente  no  caso  da  demissão  do ministro-chefe  da  Secretaria  da
Comunicação Social. As gestões de marketing e de política seguem por caminhos próprios: há um
cálculo político e um cálculo comunicacional. Até mesmo as expectativas do gestor político diante
das ferramentas seguem por um caminho diverso e o uso para rentabilizar implica o não-domínio da
ferramenta.

Há casos  emblemáticos  no  papel  da  presença  da  presidenta  nos  meios  de  comunicação
tradicionais e os meios mais conversacionais. Como no momento em que a presidenta abandona
pronunciamento  na  TV  e  faz  pronunciamento  online  e  o  retorno  à  Televisão  pela  figura  do
Apresentador Jô Soares. Jô desloca seu programa para o Palácio do Planalto e o mesmo não tem a
performance da plateia. Dois elementos ficam evidentes: a falta de trato com o broadcasting, pois a
ausência na televisão veio do receio em ser, mais uma vez, motivo de vaias coletivas que sempre
eram programadas para o horário exato de transmissão. O pronunciamento divulgado na Internet
não reuniria tempo e espaço. No caso do programa de entrevistas, a segurança fica na situação de
ter sido realizada em seu espaço e em contar com aparente cordialidade do apresentador, sem a
contestação imediata da plateia.

Os contextos são elucidativos de cada momento e, de igual modo, influenciam as posturas,
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os  posicionamentos  e  as  próprias  prioridades  das  ferramentas.  Notícias  dos  períodos  apontam
características que interessam à análise, assim como discursos e pronunciamentos da presidenta, que
apontam as linhas do Governo e, uma inferência a ser mais delimitada, o alcance do público-alvo da
Presidenta, que vai de “eu sou presidenta de todos os brasileiros”, no início do primeiro mandato, ao
discurso do “nós” e “eles”, na eclosão do processo de Impeachment, já no ano de 2016. Essa relação
pode ser vista na criação do Dialoga Brasil10, no fim do ano de 2015, diante de um contexto de “O
Governo não escuta a Sociedade”. O site é apresentado, de algum modo, como tentativa da resposta
concreta a essa demanda. A aposta é em um protocolo indicado para resolver problemas.

A presidenta fala,  gera uma formulação específica,  um discurso programático que vai se
encaminhar para políticas públicas, como uma matriz de discursos. Por outro lado, as questões de
fundo (contextos e conjunturas) vão posicionar esse discurso da presidenta. E esses discursos vão
ser  transformados  em  proposições  políticas.  A  continuação  desses  processos  em  ações
programáticas será apresentada mais adiante. Voltando um pouco mais, pode-se considerar um pré-
discurso  programático  aquele  das  campanhas  políticas,  pois  a  gestão  política  é  diferente  dos
indicativos de campanha. Isso é apontado por Traumann quando indica o fato de que a militância
“murcha” após o logro da eleição de 2014.

Na lógica da gestão comunicacional, as ferramentas são utilizadas, reunindo de um lado a
complexidade e de outro a racionalidade da política que espera das ferramentas resultados que
transcendem a  elas.  Identifica-se  aqui  a  relacionalidade  entre  complexidade  da  midiatização  e
lógicas dos cenários políticos. Por isso são processos tentativos. Não têm uma lógica sequencial de
começo-meio e fim. As ações políticas são ações consubstanciadas na comunicação. Ações que
viabilizem processos tentativos de conversação Governo e Sociedade. Dispositivos aqui apontados
são sites de promoção da participação e perfis em redes sociais, instrumentos comunicacionais de
fomento de diálogo.

Nesse sentido, o percurso em linha do tempo aliado à eleição de objetos digitais para além
de simples exemplos pode apontar para aspectos do uso do digital por parte do Governo Federal. E
no  uso  do  digital,  as  escolhas  tendem,  em sua  maioria,  em ferramentas  próprias  –  apesar  de
circulação pelas redes comerciais em alguns momentos, como em postagens e no uso raríssimo do
Face to Face11 e do  Hangout12. A conversação a partir das condições organizadas unilateralmente
pelo Governo é sintoma do apego às garantias da enunciação na conversação.  E mais, fica visível a
crise nos modelos, quando os aspectos político-partidários tomam conta das respostas. Os elementos
críticos se sobrepõem ao previsto nas propostas conversacionais. A disposição a se lançar no espaço
da conversação, que não é o próprio da audiência pública e do gabinete, tem seus lucros e perdas.

Os  impasses  nas  fases  mais  críticas  da  governabilidade,  com  uma  grande  rejeição  no
Congresso  e  na  rua,  impactam  profundamente  as  iniciativas  comunicacionais  do  Governo.  A
erupção das manifestações faz demandas muito mais complexas que a proposta do Governo de
pensar políticas públicas, como foi o caso do Dialoga Brasil, nos meses que antecedem a abertura
do  processo  de  impeachment.  Os  espaços  conversacionais  também  são  mais  beneficiários  de
tensões e conflitos. O espaço das redes sociais que passa a ser ocupado pelo Governo Federal é
grande local de disputas e polarizações. Pessoas estão envolvidas em espaços informais e o capital
político se encontra mais disperso, o que dificulta o controle das situações. E mais: o tempo em que
as respostas são exigidas nos espaços digitais é sempre mais rápido que a proposta de respostas por
parte das estruturas governamentais. 

10  www.dialoga.gov.br
11     Ferramenta do Facebook que permite a interação em tempo real a partir de comentários na linha do tempo durante 
um período estipulado.
12   Ferramenta de Voz e Vídeo da Google que possibilita a conversação em tempo real com a interação de várias 
pessoas ao mesmo tempo.
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Na análise em questão,  o indício de partida é de que a oferta de canais de participação
Governo/cidadão favorece trocas  comunicacionais e  influem positivamente na governança.  Mas
esse indício, de igual modo, deve ser questionado. O trabalho é o de inseri-lo na rede argumentativa,
questionar alguns aspectos para ir além do visível aparente. Não se pode negar que os dispositivos
podem ser  utilizados  apenas  para  tentar  gerar  uma legitimidade;  ou seja,  uma prova de  que o
Governo não se esquecera das políticas públicas e busca legitimidade por meio de um dispositivo
técnico.  E o uso dado pelas ferramentas comunicacionais é um dos grandes alvos da crítica de
Thomas Traumann.

Os  processos  tentativos  de  comunicação  pública  Governo  e  Sociedade,  em  questão  na
pesquisa, têm de ser avaliados desde as formulações políticas, passando pelas proposições passíveis
de apresentar iniciativas, até a efetivação em objetos materializados. Nessa perspectiva, pode-se
localizar, por exemplo,  qual  é o ideário das propostas de conversação pública,  se é tecnocrata,
dinâmico ou empoderador. A localização desses passos contribui com a necessidade da visão ampla
de análise dos processos comunicacionais desse Governo, que têm de ser vistos em seus diferentes
modos e suas distintas operacionalizações. Os apontamentos de falha na autocrítica indicam a falta
de  uma  visão  próxima  de  uma  verdadeira  disposição  à  conversação  pública.  No  caso  do
pronunciamento do Dia Internacional da Mulher, a crítica de Traumann aponta que “as principais
críticas ao pronunciamento foram: ‘fala muito e não diz nada’, ‘discurso longo e sem propósito’,
‘não transmite confiança nem entusiasmo’, ‘não assume responsabilidade por nada’”. Os trechos
destacados pelo documento apontam a falta da operacionalização do diálogo com os cidadãos.

No  caso  do  campo político,  os  atores  enunciadores  da  arena  política  seguem buscando
espaço e a conformação de suas perspectivas. As ações governamentais estão comprometida com os
interesses políticos do Governo e as metas a se cumprir, além das várias lógicas cruzadas,  das
políticas de governo,  dos  diversos agentes  de influência na sociedade e das vontades  pessoais.
Nesse relacional, apresenta-se a desconfiança essa por parte do Governo sobre a capacidade de os
cidadãos colaborarem mais diretamente no processo de governança; e por parte dos cidadãos, que
realizam os processos sem a garantia de que sua colaboração será, de fato, útil à Administração
Pública,  um verdadeiro  espaço  de  negociações.  Pois,  mudanças  ocorrem com a  partida  para  a
ocupação  de  um  espaço  diversificado  por  parte  da  esfera  governamental.  Mas  essa  ocupação
depende de fatos diversos, como a aceitação por parte dos atores sociais, o uso das linguagens e
gramáticas próprias e a manutenção de características próprias desse ambiente institucional.

E é desse modo que as iniciativas, apesar de alguns aspectos de mudança e do ingresso nas
redes informais, precisam se desgrudar de algumas características institucionais embalsamadoras
para, verdadeiramente, ocuparem um lugar específico, sustentado pela esfera comunicacional, pois
a articulação de sentidos de produção e recepção se dá em compartilhamentos não automáticos, mas
em elaborações.  O aperfeiçoamento do posicionamento governamental nesses espaços, ao que se
seguem, portanto, inferências sobre o funcionamento das estratégias de fomento de participação do
Governo Federal. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E ENCAMINHAMENTOS

Este texto não tem o propósito de apresentar conclusões, mas de apontar considerações de
um processo a  partir  da contraposição  de um texto  de autocrítica do Governo Federal  com as
análises observacionais já  realizadas.  O que se aponta é que o Governo Federal afetou o e foi
afetado  pelo  processo  de  midiatização  em  curso,  principalmente  a  partir  da  Internet  e  suas
tecnologias.  E  os  processos  tentativos  de  comunicação,  que  resultam  da  dinâmica  da
processualidade, demandaram respostas nem sempre satisfatórias por parte do Governo em análise.

Nas relações governos/cidadãos em ambientes das novas tecnologias existe a confluência
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das experiências de participação no campo virtual e em ações presenciais. A Internet passa a ser
grande aliada do que já era feito, resultando em melhorias, mas também ela reconfigura ações e
cobra mudanças de posturas.  Por outro lado, a diversidade de públicos e intervenções em temas
muito específicos, regionalizados ou referentes a guetos acabam por dificultar o foco de interesses.

O que se pode dizer é que há erro na ideia de que o simples fato de estabelecer canais de
escuta  significa,  de  modo  automático,  mais  fluxo  comunicativo.  Ou  seja,  lidar  com
interação/participação em sua referência a aspectos de democracia pode direcionar ao erro simplório
de indicar que a interação em rede, por si só, em sua oferta de participação, é democratizante. Vale o
destaque de  que  democratização não  é  o  mesmo que  massificação das  informações.  É  preciso
transformar  as  conversas/trocas  conversacionais  em comunicação,  cidadania  e  democracia.  Em
algumas situações, as plataformas têm cumprido expectativas de interação e influência significativa
de seus públicos,  mas quando estabelecidos  critérios de verdadeiro incremento participativo ou
deliberativo, elas deixam a desejar.

Um canal  informal,  no contexto da midiatização,  sugere,  de forma intuitiva,  a  conversa
direta, a fala individualizada. Ou seja, o capital buscado pelo cidadão parece estar mais disperso que
aquele objetivado pelos idealizadores.  A convergência de pessoas e grupos ajuda, certamente, o
Governo na realização do mapeamento de seus  públicos.  Mas é justamente o público que está
disperso que deve ser o de maior interesse, pois têm um histórico de não-representatividade e são,
pode se dizer, a razão do volume de algumas das manifestações de rua dos últimos anos; ou seja,
aqueles que não se sentem representados por movimentos sociais ou partidos políticos. É preciso
que as plataformas, como esferas da participação, procurem estratégias de alcance desses atores.

Tradicionalmente o Governo opera em um modo próprio, pela lógica burocrática e assimila
as  transformações  em um tempo mais  extenso.  De igual  modo,  os  Governos  tendem a  pensar
modelos a partir de uma teoria de causa e efeito em detrimento de tentativas pensadas no âmbito de
um viés interacional/comunicacional, o que se vê refletido, de forma prejudicial, nas ações práticas.
Vislumbra-se que o Governo propõe a se lançar em iniciativas mais representativas do digital, mas
há um aprisionamento a vícios ou mesmo costumes em formas tradicionais de conversar com a
sociedade.

Mantêm-se os questionamentos de fundo sobre o real interesse do Governo Federal sobre o
interesse nas iniciativas participativas digitais: O Governo está mesmo interessado? Trata-se apenas
de uma simples demarcação de território? Existe avaliação consistente dos resultados? Afirma-se
que esses questionamentos seguiram até aqui, com suspeitas investigativas e seguem pelo percurso
da tese em elaboração pelo próximo ano e meio.

A relação política e midiatização contempla experiências a partir de novos protocolos de
interação para o exercício da democracia: o que vai desde as brechas oficiais nos espaços de poder
(porosidade institucional) até o contato direto dos políticos com os cidadãos em ferramentas de
redes  sociais,  sem a  mediação  tradicional  e  a  partir  de  outras  linguagens,  num redesenho  dos
vínculos  do  campo  político  a  partir  da  realidade  midiatizada.  Esses  diferentes  graus  dessa
implantação são visíveis nas observações já realizadas e tensionadas.  

O que se afirma, a partir do acúmulo da pré-observação, é que o Governo ainda não realizou
o câmbio da perspectiva da internet de navegação (baseada em sites) para a internet de conversação
(baseada  nos  dispositivos  móveis).  Falta  desenvoltura  aos  governos  no  processo  de
compartilhamento da discursividade da internet. Um nicho produtivo próprio das redes sociais e que
passa a ser incorporado pelo Governo, mas a operacionalização disso ainda é falha. Outro indício
dessa fragilidade é a forma como o Governo falha na disposição para se apresentar como receptor
das informações, ou seja, de estar “do outro lado” do funcionamento do processo comunicacional.
O modo conversacional da internet exige, além da disposição institucional, mudanças no modo de
operacionalizar a comunicação participativa, ou seja, o aprimoramento funcional dos representantes
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políticos e dos técnicos da administração pública. 
E mais: colocar-se em processos mais informais e interativos de comunicação traz consigo

exigências de uma disposição à abertura. Propor-se à desburocratização é um salto que traz grandes
reivindicações. E o modo como a instituição se coloca nesse ambiente pode indicar desde um nível
rasteiro de ampliação de ferramenta até a reconfiguração do trabalho realizado. A culpa de muitas
situações  foi  da  crise  ou  das  crises,  mas  também  foi  pelo  “mordomo”  que  muitas  delas  se
apresentaram. 

Por fim, uma análise final toma a historieta resgatada no texto do documento:
Dizem que passado o terremoto de Lisboa, o rei Dom José perguntou ao marquês de Alorna
o que podia ser feito. Ele respondeu: ‘Sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os
portos’. Sepultar os mortos significa que não adianta ficar reclamando e discutindo como
teria sido se o terremoto não tivesse ocorrido. Cuidar dos vivos, é que depois de enterrar o
passado, temos que cuidar do que sobrou, dar foco ao presente. Fechar os portos, evitar o
pânico entre os nossos, impedir o salve-se quem puder, a fuga em massa. Significa que não
podemos  deixar  que  ocorra  um  novo  tremor  enquanto  estamos  cuidando  dos  vivos  e
salvando o que restou. (O ESTADO DE S. PAULO, 2015. p.5)

Apesar  das  diversas  críticas  de  Traumann,  os  encaminhamentos  mostram,  pelo
desenrolar comunicacional e político, que não houve triunfo nesse campo de batalha. Os cuidados
comunicacionais  não  foram  tomados  e  o  pós-terremoto  não  foi  de  bonança,  mas  de
encaminhamento para o processo de impeachment.
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OS QUADROS POSSÍVEIS DA CRÍTICA DE MÍDIA: uma análise de enquadramento de 
textos sobre os media e o impeachment1 

 
Paulo Ferracioli2 

 
 
RESUMO 
  
Este artigo pretende analisar os enquadramentos utilizados pela crítica de mídia para abordar a 
cobertura jornalística do impeachment de Dilma Rousseff. Como espaço de reflexão sobre as 
qualidades do jornalismo e sua importância para o ambiente democrático, os textos de crítica de mídia 
podem contribuir para o aprimoramento jornalístico (ROTHBERG, 2010), especialmente em 
momentos de grande relevância do cenário nacional. Para esse trabalho foram escolhidos os textos 
publicados no site do Observatório da Imprensa, entre janeiro e junho de 2016. Esses 21 artigos foram 
codificados a partir de quatro frames propostos por Esser (2009): condução, estratégia, accountability 
e personalização. Não houve textos focados em personalização na amostra estudada. O 
enquadramento predominante foi o de estratégia, que demonstrou atitudes de veículos para interferir 
deliberadamente no cenário político institucional. O segundo enquadramento mais frequente foi o de 
accountability, que trouxe textos focados em discutir a contribuição da mídia para a democracia ao 
longo de todo o processo de impeachment. Os poucos artigos que se encaixam como condução 
abordavam questões econômicas e as relacionavam com a mídia. 
 
Palavras-chave: Enquadramento; Crítica de mídia; Impeachment; Dilma Rousseff. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 

O processo de impeachment foi sempre pautado pela mídia. Desde as primeiras menções ao 
caso, ainda em 2015, e a abertura do trâmite pelo então presidente da Câmara dos Deputados Eduardo 
Cunha até seus momentos mais emblemáticos já em 2016, a atenção midiática foi constante. A 
votação na Câmara, no dia 17 de abril, foi transmitida ao vivo pelas maiores emissoras brasileiras, 
que suspenderam a programação enquanto os 513 parlamentares proferiam cada voto, o que durou 
mais de quatro horas. 

Importante mencionar ainda a cobertura da Operação Lava-Jato, que ocorreu simultaneamente 
ao processo e pode ter influenciado em diversos momentos as etapas do processo de afastamento. 
Delações premiadas vazadas e interceptações telefônicas foram alguns dos elementos processuais 
sobre o qual a mídia se deteve - concedendo seguidas capas de revistas ou minutos valiosos nos 
telejornais de horário nobre. 

Diante desse imenso fervor midiático, os comentários sobre a cobertura também surgiam ao 
longo desse período. Mais do que meros posts de Facebook com avaliações sobre o posicionamento 
dos veículos de comunicação, houve um esforço de elaborar críticas consistentes e produzir crítica de 
                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2  Mestrando em Comunicação, Universidade Federal do Paraná (UFPR), ferracioli.paulo@gmail.com. Bolsista 
Capes.  
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mídia sobre a produção jornalística desse período.  

A percepção da política que possuímos está intimamente ligada com os relatos trazidos pelo 
jornalismo. Esse papel é predominante, visto que o jornalismo assume a tarefa de relatar os 
acontecimentos públicos e se pretende a praça social onde os acontecimentos ocorrem (BARRETO, 
2006).  Exatamente por buscar legitimidade para ser o veículo digno de credibilidade, o jornalismo é 
de extrema importância para o cotidiano da sociedade e é esse papel de destaque que motiva a crítica 
de mídia a elaborar afirmações sobre ele.  

No entanto, mesmo a crítica de mídia não pode passar sem estudos pela Academia. Relevante, 
portanto, averiguar qual foi a tônica desse discurso, utilizando-se da noção de enquadramento, para 
averiguar o comportamento crítico de um espaço de crítica de mídia no decorrer do processo do 
impeachment em 2016. 

 
2. CRÍTICA DE MÍDIA   
 
 

Ainda que enfrente resistência por parte dos próprios profissionais de comunicação, a crítica 
de mídia ou media criticism, vem amadurecendo no Brasil. Seus objetivos principais são: 
 

a) oferecer ao público em geral um conjunto de balizas para avaliar a adequação das mídias 
jornalísticas em relação ao que delas deve se esperar como compromisso com a cidadania, 
aqui entendida como direito civil de liberdade de informação; b) compor um meio 
coadjuvante na formação universitária na área de comunicação e jornalismo; c) divulgar um 
painel para que os próprios jornalistas sejam incentivados a refletir sobre seus acertos e 
eventuais falhas (ROTHBERG, 2010, p 53).  

 
A aparição dos primeiros textos com características de crítica de mídia data de primórdios do 

século XX, com o austríaco Karl Kraus e dos americanos Walter Lippman e Charles Merz. Esses dois 
exemplos são de jornalistas que produziram críticas dentro da própria mídia.  

 
Essas críticas externas à imprensa circulavam em diferentes suportes, como ensaios, 
palestras, colunas em jornais e até capítulos de livros, sendo que o seu principal alvo era a 
concentração do poder midiático nas mãos de poucos grupos. Apesar de louváveis, 
principalmente por apresentarem uma abordagem inversa à do pensamento dominante sobre 
o jornalismo, a maioria dessas críticas tinha um tom “ultrajante e irreverente” que se afastava 
do modelo mais analítico produzido inicialmente pelos jornalistas Lippmann e Merz 
(BITTENCOURT, SILVA, 2016, p. 8).  

 
Ainda é pertinente citar as Journalism Reviews, periódicos produzidos por universidades que 

se debruçam sobre a produção dos meios de comunicação e alcançaram reputação nos Estados Unidos 
e no mundo – a Columbia Journalism Review, por exemplo, é lida mundialmente 

No Brasil, o primeiro profissional que se dedicou a essa atividade foi Alberto Dines, na coluna 
Jornal dos Jornais, veiculada entre 1975 e 1977 no jornal Folha de S. Paulo. O próprio Dines já havia 
produzido Cadernos de Jornalismo e Editoração, uma revista que circulava internamente no Jornal do 
Brasil e continha apontamentos sobre aspectos da produção jornalística (BITTENCOURT, SILVA, 
2016). A experiência de ombudsman no jornal paulistano continua até hoje, com colunas publicadas 
aos domingos pela atual ocupante do cargo, a jornalista Paula Cesarino Costa. Há alguns outros 
jornais regionais que aderiram a esse modelo, como O Povo, de Fortaleza-CE,  

Atualmente, o site Observatório da Imprensa, comandado por Dines, é um dos espaços de 
crítica de mídia que atinge mais visibilidade. Desde 1996 sob o lema “Você nunca mais vai ler jornal 
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do mesmo jeito”, o Observatório abre espaço para diferentes discussões relacionadas ao grande tema 
“mídia”. Não apenas na Internet, mas também em programas no rádio e na televisão, onde está desde 
1998. A ideia foi inicialmente concebida pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com inspiração em um semelhante português e se 
consolidou no cenário nacional.  

A partir de 2005, foi montada uma Rede Nacional de Observatório de Imprensa (RENOI), 
com o intuito de promover o debate crítico sobre a produção midiática. O website da rede, no entanto, 
não é atualizado desde 2013, o que indica o enfraquecimento desse propósito. Conforme 
levantamento recente de Emerenciano et al (2015), há diversos espaços ativos de crítica de mídia no 
país, dentre os quais é possível citar Observatório da Mídia, Objethos – observatório da ética 
jornalística e Plural – observatório de comunicação e cidadania. Essa pluralidade de iniciativas 
demonstra a importância da crítica de mídia e de sua análise pela Academia, sendo que a análise de 
enquadramento pode ser uma saída para esse propósito.  
 
3. ENQUADRAMENTO 
 

Múltiplos conceitos coexistem na literatura sobre o que seria um enquadramento. Conforme 
amplo levantamento realizado por Matthes (2009), os três autores mais citados para explicar o 
enquadramento noticioso são os elaborados por Gitlin, Entman e Gamson e Modigliani.  

Para Gitlin (2003), são “principles of selection, emphasis, and presentation composed of little 
tacit theories about what exists, what happens and what matters3”. Dessa forma, “frames enable 
journalists to process large amounts of information quick and routinely: to recognize it as information, 
to assign it to cognitive theories and to package it for eficient relay to their audiences4”. Já para 
Entman (2007), framing pode ser entendido como “the process of culling a few elements of perceived 
reality and assembling a narrative that highlights connections among them to promote a particular 
interpretation5” (p. 164). 

A partir dessas visões apresentadas, é possível perceber que os frames se manifestam pela 
ausência ou presença de certas palavras-chave e outros elementos textuais que apontam para 
determinados julgamentos (ENTMAN, 1993). A construção do frame se dá, portanto, na saliência de 
certos aspectos da informação em detrimento de outros, através do sizing: aumentar ou diminuir certos 
elementos conforme o quadro interpretativo que se deseja construir. Os frames não são estruturas 
neutras: ao definir o tema mais importante da questão e dizer como devemos pensar sobre ele, os 
enquadramentos sugeririam o que deveria ser adotado para resolver o problema (BERINSKI, 
KINDER, 2006). 

Os enquadramentos midiáticos “tend to cohere with an established discursive domain, a series 
of associated idea clusters that form a way of reasoning about a matter that is familiar to audience 
from other culture experiences6”  (ENTMAN, 1991, p. 11). O papel da mídia iria além de determinar 
o que é importante e digno de ser noticiado, pois as notícias passam ao público também quais as 
opiniões e interpretações de um assunto controverso que são válidas (ANDSAGER, 2000).  
                                                 
3 Tradução livre: princípios de seleção, ênfase e apresentação compostos de pequenas teorias tácitas sobre o que existe, o 
que acontece e o que importa.  
4 Tradução livre: enquadramentos permitem que jornalistas processem grandes quantidades de informação rápida e 
rotineiramente: reconhecer algo como informação, assimilar a teoria cognitivas e empacotar para consumo das audiências. 
5 Tradução livre: o processo de recolher alguns poucos elementos da realidade percebida e estruturar uma narrativa que 
destaque as conexões entre eles para promover uma interpretação particular. 
6 Tradução livre: tendem a ser coerente com um domínio discursivo estabelecido, uma série de clusters de ideias 
associadas que formam uma maneira de raciocinar sobre um assunto que é familiar à audiência de outras experiências 
culturais. 
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Enquadramentos noticiosos, assim, são ferramentas dos jornalistas para simplificar e priorizar 

certos aspectos da narrativa dos eventos. Os frames trabalham com conceitos-chave, frases de efeito 
e imagens estereotipadas com a intenção deliberada de reforçar certos vieses comuns de intepretação 
sobre um tema (NORRIS, 1995).  

É recorrente na literatura a aproximação entre agenda-setting e enquadramento, sugerindo, 
inclusive, que esse é uma extensão das pesquisas realizadas sobre a primeira ótica. Parece, no entanto, 
ser mais coerente o entendimento que enxerga as duas proposições como distintas (SCHEUFELE, 
2000). Uma vez que a agenda-setting trabalha sob uma perspectiva causal, de que a frequência e 
quantidade com que um assunto é coberto pela mídia interfere na sua posição na agenda pública, o 
desenho da pesquisa e os métodos aplicados pela pesquisa são aptos a compreender essa correlação 
de causa. A pesquisa de enquadramento, no entanto, parte de uma outra suposição: a de que a maneira 
com a qual o texto jornalístico aborda um assunto altera a maneira como ele vai ser compreendido 
pelo público. Não tanto pelo destaque ele recebe ou deixa de receber, mas pela invocação de esquema 
interpretativos que influenciam a compreensão da notícia (SCHEUFELE, 2000).  

A importância dos frames, especialmente na comunicação política, fez Entman considerá-lo 
um paradigma de pesquisa (ENTMAN, 1993). Os enquadramentos, para Entman, cumprem as 
seguintes funções: 
 

define problems- determine what a causal agent is doing with what costs and benefits, usually 
measured in terms of common cultural values; diagnose causes-identify the forces creating the 
problem; make moraljudgments-evaluate causal agents and their effects; and suggest remedies-offer 
and justify treatments for the problems and predict their likely effects7 (ENTMAN, 1993, p. 52) .  

 
 

As críticas de Entman a essa pluralidade de perspectivas sobre o enquadramento foi rebatida 
por outros pesquisadores. Para D’angelo (2002), o conhecimento sobre enquadramento só se 
desenvolveu graças às diversas teorias utilizadas pela comunidade acadêmica. Segundo o autor, as 
pesquisas de enquadramento circulam ao redor dos seguintes objetivos: 
 

a) to identify thematic units called frames, (b) to investigate the antedecent conditions that produce 
frames, (c) to examine how news frames activate, and Interact with, na individual’s prior knowledge 
to affect interpretations, recall of information, decision making and evaluations, and (d) to examine 
how News frames shape social-level processes such as public opinions and policy issue debates8 
(D’ANGELO, 2002, p. 873) .  

 
D’Angelo propõe entender a pesquisa sobre enquadramento a partir de três paradigmas que 

englobariam as vertentes existentes: cognitiva, crítica e construcionista. Os trabalhos focados numa 
visão cognitiva percebem os enquadramentos como estruturas que organizam a informação e as 
integram ao conhecimento pré-existente. Já os adeptos da visão crítica entendem que os 
enquadramentos são o resultado de rotinas pelas quais o jornalista transmitem informações a partir 

                                                 
7 Tradução livre: definem problemas – determinam o que um agente causal está fazendo, com que custos e benefícios, 
geralmente medidos em termos de valores culturais comuns; diagnostica causas – identifica as forças criando o problema; 
faz julgamentos morais – avalia os agentes e seus efeitos; e sugere remédios – oferece e justifica tratamentos para os 
problemas e prediz os seus efeitos mais prováveis. 
8 Tradução livre: identificar unidades temáticas chamadas enquadramentos; (b) investigar condições antecedentes que 
produzem frames, (c) examinar como os enquadramentos noticiosos ativam e interagem com um conhecimento prévio 
dos indivíduos para afetar as interpretações, a lembrança de informações, a tomada de decisões e as avaliações, e (d) 
examinar como os enquadramentos noticiosos dão foram aos processos sociais como os de opinião pública e debates de 
temas públicos.  
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das perspectivas das elites políticas e econômicas. Os construcionistas, por sua vez, defendem que os 
jornalistas processam informação e criam pacotes interpretativos, que podem ser utilizados para o 
entendimento do tópico em debate ou não (D’ANGELO, 2002).   

A análise de enquadramento permite compreender a notícia por meio dos elementos 
simbólicos por ela organizados para definir o frame presente naquele texto jornalístico. Esses 
elementos são dispositivos de enquadramento porque cumprem múltiplas funções: são ferramentas 
disponíveis aos jornalistas no momento da elaboração do discurso jornalístico ao mesmo tempo em 
que representam estímulos psicológicos que são compreendidos pelo público receptor (PAN, 
KOSICKI, 1993).   

Os enquadramentos dominantes são tão imersos na cultura jornalística que passam a ser vistos 
como naturais e inevitáveis, o que leva a que informações que saiam dessas molduras sejam excluídas 
exatamente por não se encaixar nesses modelos estabelecidos. Adotar os mesmos enquadramentos é 
encarado como “journalism as usual” (NORRIS, 1995).  

Dentre as classificações que nos permitem enxergar por entre as múltiplas perspectivas de 
enquadramento, a que merece ser destacada nesse caso é a que agrupa os estilos de análise em dois 
grupos, denominados de generic news frames e issue-specific news frames (DE VREESE, PETER, 
SEMETKO, 2001). Enquanto esses últimos estão relacionados ao tema das notícias que estão sendo 
analisadas naquela pesquisa específica, os primeiros podem ser aplicados em coberturas de temas 
diversos, em tempos diferentes e até mesmo em países diferentes. Foi essa maleabilidade que 
preponderou para a escolha dos enquadramentos genéricos para esse presente artigo.  
 
4. ESCOLHAS METODOLÓGICAS 
 
 

A crítica de mídia é um tipo de metacobertura (ESSER,D’ANGELO, 2003), ou seja, a 
cobertura da mídia política que explicitamente menciona o papel dos meios de comunicação nesse 
contexto. Interessa, aqui, a metacomunicação, ou seja, as formas de comunicação que refletem sobre 
comunicação (ESSER, 2009).  Para entende-la, a análise de enquadramento é mais proveitosa que a 
análise de conteúdo, como demonstraram as pesquisas de Kerbel (1997) e Kerbel et al., (2000), pois 
seria mais abrangente que apenas uma explicação dos temas que aparecem nos textos analisados.  

Em razão disso, a frame analysis foi adotada por essa pesquisa, partindo de quatro frames 
principais desenvolvidos por Esser (2009), originalmente para abordar a cobertura sobre a Guerra do 
Golfo, mas que, por serem genéricos, puderam servir ao presente caso, o processo de impeachment 
da presidente Dilma Rousseff.  

O enquadramento conduta enfatiza a função básica de conexão dos meios de comunicação nas 
sociedades modernas. Nesse frame, os media são retratados apenas como o ente que possibilita a 
disseminação de informação, sem nenhuma intenção reflexiva além desse apontamento. As menções 
aos meios tendem a ser meramente descritivas (ESSER, 2009). O segundo enquadramento é o de 
estratégia, que apresenta os meios em constante conflito com os atores políticos pelo controle da 
mensagem. Os veículos são protagonistas interessados que desempenham atividades cruciais no 
mundo político. É comum que esses textos tragam um tom cínico, ao expor os esforços de 
manipulação de determinados segmentos da mídia para atingir seus objetivos. 

Há, ainda, o enquadramento accountability, que discute a cobertura da imprensa no contexto 
democrático, dando importância ao papel que cada ator desempenha nesse sistema. Há uma 
preocupação com a função pública dos meios, ao se discutir o comportamento desses meios e as 
implicações para a democracia em si. Nesse enquadramento, estão encaixando textos que abordam 
padrões do jornalismo em um contexto de responsabilidade social da profissão.  Por fim, Esser (2009) 
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propõe o enquadramento da personalização, ou seja, artigos dedicados a comentar a experiência de 
indivíduos em particular. São textos que escolhem jornalistas específicos com o intuito de comentar 
aspectos da mídia.  

Para a presente análise, foram considerados os textos publicado nas edições do Observatório 
da Imprensa, entre janeiro e junho de 2016, que: a) abordavam de alguma maneira o processo de 
impeachment; b) continham alguma referência à mídia. Esse site foi escolhido por ter ampla 
relevância na comunidade jornalística, bem como a longeva atuação na área, já mencionada no item 
anterior desse artigo. Dessa coleta, 21 textos preencheram os requisitos necessários e compuseram, 
portanto, o corpus do trabalho.  
 
 
5. ANÁLISE 
 
 

Os textos coletados foram analisados a partir dos enquadramentos mencionados, o que 
permitiu a obtenção dos seguintes resultados, demonstrados no gráfico a seguir:  

 

 
Fonte: o autor (2016) 
 

Inicialmente, é preciso destacar que o enquadramento “personalização” não apareceu em 
nenhum dos textos analisados. Os artigos publicados ao longo do primeiro semestre de 2016 não 
focavam um personagem específico para construir o texto e, por isso, não foi possível identificar esse 
enquadramento no corpus escolhido.   

O enquadramento mais recorrente nesse conjunto de artigos foi “estratégia”, ou seja, textos 
que expunham atitudes dos media no processo do impeachment, com nítidos objetivos políticos. 
Foram 10 textos, representados na cor verde no gráfico. A menção comum era a de que os grandes 
meios de comunicação (em especial o Grupo Globo e os jornais paulistanos O Estado de S. Paulo e 
Folha de S. Paulo) eram um dos interessados no afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff 
e teriam utilizado seus programas para atingir esse objetivo.  

Conforme um dos textos que foi abarcado por esse enquadramento e que exemplifica bem o 
enquadramento “estratégia”, “não se trata apenas de ignorar os números (ou citá-los no pé da matéria) 
de um concorrente direto. Trata-se de falsear a realidade para cumprir determinados objetivos 
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políticos. É incorreto e inverossímil chamar as manifestações anti-PT de “as maiores da história” 
(CAMASÃO, 2016).  

Há um texto (Jornais apoiam o impeachment de Dilma, de 30/04/2016) que faz comparações 
entre os editoriais de 1964 (época do golpe militar), 1992 (impeachment do então presidente Fernando 
Collor de Melo) e 2016, demonstrando que o tom adotado era semelhante, com o emprego das 
mesmas táticas pelos grupos comunicacionais. E um dos artigos aborda a foto publicada na capa de 
O Estado de S. Paulo em que uma chama aparece em frente ao rosto da presidente Dilma Rousseff, 
como uma estratégia do veículo para demonizar a figura da presidente petista (Da misoginia à 
pirotecnia, de 10/05//2016).  

Esses textos, que predominaram no primeiro semestre do Observatório de Imprensa, se 
prestam a explicar as manipulações promovidas pela imprensa, de modo a revelar as estratégias 
adotadas pelos meios de comunicação na cobertura do impeachment. Nota-se, portanto, que o termo 
“estratégia” utilizado para denominar esse enquadramento é coerente com o conteúdo dos textos 
estudados.  

A segunda categoria mais recorrente foi o enquadramento “accountability”, ou seja, textos 
que refletiram sobre o papel do jornalismo na democracia. Sete artigos se encaixaram nesse tema, 
representados no gráfico na cor vermelha. Nessa categoria, pode-se citar o texto da edição 884 do 
Observatório, que mencionava a polêmica entre Kim Kataguiri e Ney Matogrosso, mas sob uma ótica 
do papel do jornalismo. Conforme o texto, “os jornalistas reencontram o seu papel de protagonista na 
difusão da informação correta e precisa, ou ficarão como coadjuvantes das redes sociais, reproduzindo 
versões que não levam a lugar algum, a não ser às simples e insignificantes ‘polêmicas’” 
(MASTROBUONO, 2016). De um aspecto normativo, o enquadramento “accountability” seria o 
mais desejado, pois estimula uma reflexão sobre o papel desejável do jornalismo na sociedade. 
 As gravações telefônicas interceptadas pela Operação Lava-Jato também foram tema de 
alguns textos desse enquadramento (cite-se Orquestra da crise toca plim-plim, de 12/04/2016, e 
Grampos e as responsabilidades da mídia, de 24/03/2016). O fato de o juiz Sergio Moro ter levantado 
o sigilo de justiça das gravações motivou a divulgação maciça do seu conteúdo pelos principais 
veículos nacionais, sem qualquer discussão sobre a privacidade dos envolvidos. Mesmo após a 
decisão do STF que determinou o sigilo desse material captado, os jornais continuaram a divulgar os 
trechos interceptados. Foi esse tumultuado episódio que motivou discussões críticas sobre o papel da 
mídia nesse caso específico: interromper a divulgação dos grampos seria uma maneira de contribuir 
com o jogo democrático, ainda que não houvesse determinação judicial expressa direcionada para os 
media. 
 A noção de imprensa como quarto poder foi, ainda, outro tema recorrente nos artigos 
categorizados como “accountability”, como no artigo Poder fiscal ou de oposição, de 10/05/2016. O 
papel de oposição, segundo os críticos, desempenhado pelos veículos perante o governo, motivou 
artigo que propunha que a imprensa fosse fiscal dos governantes, mas sem se constituir em oponente 
do governo, uma posição que os autores enxergaram nos jornais brasileiros em 2016.   

Por fim, o enquadramento que apareceu com menos frequência foi o “condutor”. Conforme 
aponta o gráfico, apenas 4 textos puderam ser encaixados nesse enquadramento. Três deles discutiam 
questões econômicas e a sua relação com a cobertura do impeachment pela mídia, mas em nenhum 
momento se aprofundavam nas nuances dessas implicações entre os campos comunicacional, político 
e econômico. O outro texto que não possuía esse viés de finanças abordava as mudanças promovidas 
pelo presidente interino Michel Temer na Empresa Brasil de Comunicação, mas de maneira 
descritiva.  
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A crítica de mídia é um instrumento essencial para o fortalecimento do ofício jornalístico e, 
consequentemente, da democracia. Porém, uma democracia madura precisa de uma crítica de mídia 
evoluída e que seja constantemente analisada e debatida. É preciso que a academia cada vez mais 
volte seu olhar para esse conjunto de textos, em um processo metacrítico que só tem a contribuir para 
o fortalecimento da própria crítica de mídia. 

A ausência do enquadramento personalização nesse tema não significa que ela está ausente 
dos textos de crítica. Abordar procedimentos de jornalistas famosos, por exemplo, é uma maneira de 
trazer discussões teóricas para casos concretos e pode alcançar mais pessoas, sendo um caminho que 
poderia ser perseguido. Há um perigo, contudo, em discutir apenas as gírias utilizadas pelo William 
Bonner e esquecer dos temas relevantes para o funcionamento da mídia.  

O enquadramento accountability parece, nesse ponto, o mais apropriado para as discussões de 
crítica de mídia. Uma vez que a intenção é fazer apontamentos com o intuito de melhorar a qualidade 
do material jornalístico que é oferecido ao público, faz sentido que os textos enfatizem esses aspectos 
da democracia. As relações entre mídia e deliberação, por exemplo, são um campo fértil para reflexão 
dessa linha.  

O enquadramento predominante nesse texto foi o da estratégia. Há o perigo de críticas rasas, 
em que a tentação de apontar manipulações se sobreponha à análise contextual e dos múltiplos fatores 
que estão envolvidos em cada evento. Superficial parece ser também o enquadramento condutor, que 
despreza todo o conhecimento teórico sobre as complexidades do processo midiático. Ambos os 
enquadramentos têm aspectos reducionistas e negligenciam o conhecimento científico da área.  

Essa presente pesquisa ainda aponta diversos caminhos a enriquecer os resultados obtidos. 
Ampliar os locais de análise para outros espaços de crítica de mídia brasileiros pode indicar outros 
sinais que não estavam presentes no Observatório da Imprensa, mas que estão presentes na crítica de 
mídia brasileira. A escolha de outros temas também é um caminho para verificar com mais exatidão 
se há um enquadramento mais frequente nas abordagens dos autores do site e evitar inclinação apenas 
desse caso específico.   
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RESUMO 
  
O presente estudo tem como objetivo identificar quem e o que representaram os deputados federais 
do Estado do Paraná na votação da admissibilidade do pedido de impeachment da presidenta Dilma 
Rousseff (PT), assim como suas estratégias argumentativas para, então, compreender a posição 
enunciativa realizada por cada deputado. Como metodologia, optou-se por uma análise de conteúdo, 
de viés mais quantitativo, na argumentação do voto dos 30 deputados federais paranaenses e por uma 
análise de discurso, de viés mais qualitativo, no mesmo corpus de pesquisa. Dentre os achados da 
pesquisa, percebeu-se que os deputados buscaram representar interesses de cunho particular em 
detrimento de interesses ligados ao coletivo. Os resultados também nos permitiu delinear cinco tipos 
de posições ocupadas pelos deputados: I) defensores da moralidade, II) responsáveis pela provocação 
de mudança do grupo governante, III) críticos que atribuem ao governo a crise político-econômica, 
IV) porta-vozes do povo e Estado e V) contrários ao impeachment sob a justificativa de defesa da 
Constituição e democracia. 
 
Palavras-chave: Discurso; Impeachment; Representação; Paraná; Deputado. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

No dia 17 de abril de 2016, o Brasil assistiu à Sessão Deliberativa Extraordinária da Câmara 

dos Deputados na qual ocorreu a votação e aprovação da admissibilidade do processo de impeachment 

de Dilma Rousseff, que era acusada de crime de responsabilidade devido às pedaladas fiscais4 

ocorridas durante seu primeiro mandato (2011-2014). Nessa sessão, os deputados deveriam anunciar 

seu voto publicamente ou declarar sua abstenção. Os dois dias que antecederam a sessão foram 

destinados às manifestações dos autores do pedido, da defesa da presidenta, dos partidos políticos e 

também para manifestação individual dos deputados. Assim, esperava-se que, na sessão 

extraordinária, os parlamentares apenas declarassem o voto, sem maiores delongas. Contudo, o que 

                                                 
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Política, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM. 
2 Mestre em Comunicação – UFPR. Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política – UFPR. 
lucaswlk@yahoo.com.br 
3 Bacharel em Ciências Sociais, com habilitação em Ciência Política – UFPR. Mestrando em Comunicação – UFPR. 
bru.nichols@gmail.com  
4 Pedaladas fiscais são operações não previstas na legislação, utilizadas para maquiar o resultado das contas públicas 
com vistas a aliviar a situação fiscal do governo. 
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se viu foram dedicatórias de votos à esposa, filhos e netos e manifestações acaloradas, com os 

deputados promovendo ataques entre si e ao governo, contra Dilma, Lula e o Partido dos 

Trabalhadores, além de elogios aos militares, à Polícia Federal, à operação Lava-Jato e a Sergio Moro, 

juiz titular do processo judicial originado pela Lava-Jato, o que arrastou a sessão por quase seis horas5. 

No dia seguinte, reverberava entre as pessoas, nas rodas de conversas e no mundo virtual 

das redes sociais, um certo espanto acerca do que foi por muitos chamado “show de horrores”. A 

população brasileira conheceu, nesta noite de 17 de abril, uma faceta de seus deputados não 

condizente ao cargo que ocupam, afinal, eles deveriam falar em nome dos interesses de quem 

representam. 

Este estudo surge, portanto, da necessidade de compreender, de forma científica e 

sistemática o motivo do voto dos deputados e as estratégias argumentativas utilizadas para construir 

ou justificá-lo. Como recorte, optou-se por analisar o votos dos 30 deputados federais do Paraná em 

face do tamanho do universo de pesquisa (511 votos declarados) e deles terem sido eleitos pelo Estado 

de residência dos autores.  

O presente estudo visa responder ao seguinte problema de pesquisa: “quem e o que 

representaram os deputados federais na votação da admissibilidade do pedido de impeachment e quais 

estratégias argumentativas eles utilizaram para justificar o voto?”. Parte-se da hipótese de que os 

deputados representam mais interesses particulares do que coletivos e que as estratégias 

argumentativas trazem posições ideológicas com finalidades quase eleitoreiras. Como metodologia, 

optou-se por uma análise de conteúdo na argumentação do voto dos 30 deputados federais 

paranaenses e por uma análise de discurso com vistas a compreender a posição enunciativa ocupada 

por cada um deles. 

 

2. REPRESENTANTES E REPRESENTADOS: ALGUNS CONCEITOS DE 

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E O CASO BRASILEIRO 

Ao analisar a conjuntura na qual ocorreu a votação do impeachment de Dilma Rousseff (PT) 

na Câmara dos Deputados, faz-se necessário pensar sobre o sistema político brasileiro, bem como a 

forma de governo representativo que aqui ocorre. Bobbio, Matteucci e Pasquino (1998), por exemplo, 

pensam que existe uma inter-relação complexa entre diversos agentes envolvidos, direta ou 

indiretamente, no mundo político – aqui, o representante eleito estaria envolvido num processo 

                                                 
5 A sessão terminou com a aprovação do pedido de impeachment. Foram 367 votos favoráveis à admissibilidade do 
processo, 137 contrários e 7 abstenções e 2 ausências. 
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decisório em que precisaria considerar a vontade política dos cidadãos, seus representados, assim 

como considerar a vontade política de outros corpos, como partidos. Por sua vez, Manin (1995) pensa 

que o sistema representativo traz, junto a si, uma série de características inerentes a ele.  

O autor divide tais características em quatro partes: a primeira está relacionado a forma com 

que os representantes chegam ao poder no mundo político – aqui, os governados elegem os 

governantes, e estes não são necessariamente semelhantes àqueles em função de sua classe social, por 

exemplo, bem como também a eleição de representantes não implica numa maior equidade nos modos 

de vida entre representantes e representados – ou seja, a ocorrência de uma eleição não implica, 

necessariamente, num sentimento de identificação dos representados pelos representantes.  

Outra característica importante deste modelo de governo recai sobre o poder que os 

representados têm sobre seus representantes – a saber, o do voto – de modo que os primeiros podem 

eleger novos representantes, dentro do próximo período eleitoral. Assim, existe a busca por maiores 

mecanismos que viabilizem a transparência, a fim de que os representados possam ter maior acesso 

e controle sobre as decisões tomadas por seus representantes. O autor ainda lembra que, num governo 

representativo, a terceira característica inerente para seu funcionamento é remonta a independência 

dos assuntos a serem pautados na opinião pública, não havendo, portanto, interferência dos 

representantes no que tange a temas políticos. Manin (1995) aponta que, além da maior transparência 

no mundo político – visando maior capacidade de controle por parte dos representados – é preciso 

que haja liberdade de expressão por parte dos indivíduos. Por fim, outra característica marcante do 

sistema representativo de governo, apontada pelo autor, resume-se à ideia de que, antes de uma 

decisão ser tomada, ela necessariamente precisa passar por um debate.  

No caso analisado, temos no Brasil um sistema representativo cunhado por Abranches 

(1998) como “presidencialismo de coalizão”, no qual haveria uma combinação de vários sistemas 

num só, de acordo com o autor:  

 
Apenas uma característica, associada à experiência brasileira, ressalta como uma 
singularidade: o Brasil é o único país que, além de combinar a proporcionalidade, o 
multipartidarismo e o "presidencialismo imperial", organiza o Executivo com base em 
grandes coalizões. A esse traço peculiar da institucionalidade concreta brasileira chamarei, à 
falta de melhor nome, "presidencialismo de coalizão" (ABRANCHES, 1998, p. 21-22). 

 

Dessa forma, analisar como se deu a votação de impeachment de Dilma Rousseff na 

Câmara dos Deputados implica numa série de questões que vão desde verificar as trocas políticas 

realizadas tanto pelo governo quanto pela oposição, bem como observar o comportamento da coalizão 



358

 
governamental através do discurso dos representantes. É, também, perceber como os representantes 

justificaram (se o fizeram) seus votos, se consideraram explicitamente parte ou o todo condizente aos 

seus representados. Num contexto em que a votação fora televisionada para todo o país, os 

representados tiveram a sua disposição a oportunidade de acompanhar de perto a ação de seus 

representantes – dessa forma, a análise de conteúdo da votação dos deputados paranaenses no 

processo de impeachment pode evidenciar, se houver, as suas estratégias de voto. Tais estratégias 

podem ser pensadas através de um viés eleitoreiro, no qual o deputado molda sua estratégia desejando, 

assim, estar de acordo com seus representados, maiores chances de sucesso em uma possível futura 

eleição. 

Para um candidato eleger-se como deputado federal no Brasil, não basta ter a maior 

quantidade de votos, isso porque o sistema eleitoral brasileiro utiliza o sistema proporcional, no qual 

se aplica o cálculo do quociente eleitoral, que define os partidos e/ou coligações que terão direito a 

ocupar as vagas e o quantidade delas. As vagas são ocupadas pelos candidatos que obtiveram mais 

votos, respeitando-se as vagas definidas pelo coeficiente eleitoral. Assim, após uma eleição cria-se 

uma espécie de lista resultante de dois quocientes: o eleitoral e o partidário. O primeiro quociente 

estabelece a quantidade de cadeiras que um determinado partido terá direito; o segundo determina 

quais candidatos por partido serão, de fato, eleitos6.  

Ao ser eleito, o deputado federal tem as funções de participar na discussão, proposição e 

aprovação de leis na Câmara dos Deputados, assim como a fiscalização do Executivo e a aprovação 

de seu Orçamento. Outra função que compete ao deputado federal é a de autorizar a admissibilidade 

de processo de impeachment contra um presidente da república, como ocorreu com Dilma Rousseff 

em 2016. 

 

3. CENA ENUNCIATIVA: CONCEITOS E CONSIDERAÇÕES 

Os primeiros estudos acerca do sujeito falante dissociavam-no do discurso. Saussure 

entendia que qualquer língua estava estruturada em um conjunto de regras próprias, internas e estáveis 

e que por sua vez constituíam um conjunto de signos ideologicamente neutros. As ideias do teórico 

                                                 
6 Por este sistema, os votos conquistados pelos candidatos são primeiro do partido ou coligação e só após a definição de 
vagas do coeficiente eleitoral, que eles se tornam de fato do candidato. Isso possibilita que um candidato com número 
pequeno de votos seja eleito pelo fato de seu partido ter obtido número alto de vagas. Isso aconteceu na eleição dos 
deputados federais de São Paulo, quando Celso Russomanno, em 2014, obteve mais de 1,5 milhões de votos, elegendo 
consigo mais três deputados, estes com quantidade de votos insuficientes para se elegerem sozinho. Dos 513 deputados 
que tomaram posse em 2015, apenas 36 tiveram votos suficientes para se elegerem sem depender do partido. (TSE, 2016). 
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consolidaram o que veio a ser denominado de linguística moderna. Porém, na abordagem de Saussure 

foram excluídas as relações do sistema linguístico com a fala, o sujeito e as relações sociais. No final 

dos anos 1960, o linguista Jean Dubois debruçou-se sobre o estudo do enunciado, mas deixando a 

questão do sujeito falante para a psicologia. Foi com Pechêux que, ao propor, em 1969, a análise 

automática do discurso, houve a ruptura com o psicologismo e a proposta de uma forma de analisar 

os discursos levando em consideração a relação do enunciado com o sujeito e o contexto histórico 

(FLORENCIO et. al., 2009). 

Anos mais tarde, Pechêux e Fuchs (1997) revisaram a análise automática de discurso de 

1969, propondo uma abordagem em face de três campos: o materialismo histórico, a linguística e a 

teoria do discurso. Em suma, para os autores, a enunciação se configura como resultado das relações 

sociais que o sujeito estabelece e seu sentido é determinado pelas posições sócio-históricas ocupadas 

pelo falante. A análise de discurso seria capaz de explicar os caminhos percorridos pelo discurso para 

produzir sentido. Justamente pelo fato do sujeito falante ser determinado pela ideologia, pela história 

e pela sociedade é que Coseriu e Lamas (2010) explicam que o sentido aponta ao mesmo tempo para 

um ambiente intra e extralinguístico. Esse campo extralinguístico, além de ser condicionado pela 

ideologia e pela memória, estrutura-se como um espaço interdiscursivo, no qual o sujeito é 

interpelado por vários discursos. Ou seja, para a análise de discurso não há discurso que não tenha 

sido enunciado anteriormente. Os discursos encontram-se ou cristalizados sob a forma de identidades 

sócio-histórico-culturais ou flutuantes sob a forma de memória (MAINGUENEAU, 1997).  

Charaudeau (2008) expõe que o discurso se configura como um espaço de trocas simbólicas, 

na qual é possível identificar três princípios essenciais: o da alteridade, ou seja, a presença do outro; 

o da influência, levar o ouvinte fazer algo; e o da regulação, isto é, poder que o ouvinte possui para 

regular a influência do falante. Quanto ao discurso político, objeto de estudo desta pesquisa, o autor 

afirma que ele se constitui como um sistema de pensamento, pois funda um ideal político, e como um 

ato de comunicação, lugar de engajamento, justificação e legitimação7. 

Ainda segundo o autor, há três lugares em que discurso político transita: o lugar de 

governança, o lugar de opinião e o lugar de mediação. No primeiro, encontra-se a instância política, 

espaço onde os atores têm poder de fazer e poder de fazer pensar. No lugar da opinião, verifica-se a 

instância cidadã, que compreende os indivíduos filiados à mesma comunidade nacional e que nela se 

reconhecem, exercem soberania ao eleger seus representantes e questionam a legitimidade e 

                                                 
7 Charaudeau (2008) oferece um terceiro conceito para o discurso político: o de comentário; ou seja, aquilo que se fala 
sobre campo político, conceito este não relevante para este trabalho. 
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credibilidade da instância política. Por fim, no lugar de mediação está a mídia, legitimada no papel 

de informante e responsável por unir as instâncias política e cidadã (CHARAUDEAU, 2008). 

Conforme nos explica o autor, é pela política que a comunidade toma decisões coletivas para o bem-

estar de todos. Para chegar à ação, os agentes políticos perpassam diversos momentos nos quais é 

necessário a utilização da palavra, instaurando uma “luta discursiva na qual muitos golpes são 

permitidos [...], estando em jogo a conquista de uma legitimidade por meio da construção de opiniões” 

(CHARAUDEAU, 2008, p.23). Tem-se, portanto, a prerrogativa de que o discurso político costuma 

ser uma fala carregada de significado e intenções, pois o objetivo é convencer os ouvintes e persuadi-

los a aderirem à causa do falante.  

Para Panke (2010), o discurso político se caracteriza por legitimar um falante, ou seja, o 

orador do discurso pode se apresentar em nome de determinado grupo, que o legitima como seu 

representante. Outra característica descrita pela autora é a busca pela manutenção ou alteração da 

ordem vigente: “Enquanto espaço de divulgação ideológica, [o discurso político] procura levar o 

público a se tornar favorável a: primeiro prestar atenção, segundo pensar a respeito, terceiro mudar a 

percepção sobre o que foi tratado” (PANKE, 2010, p. 36). Nesse trocas simbólicas, as instâncias 

política e cidadã lança mão da memória coletiva e de imaginários sociais que são materializados no 

discurso político. Essa fala política exige, pois, que o falante ultrapasse o nível lexical e semântico 

para articular seus interesses no nível da enunciação. 

 
4. METODOLOGIA E MÉTODOS 

Para verificar a hipótese de pesquisa e responder ao problema, este estudo utiliza métodos 

qualitativos e quantitativos de investigação. O primeiro nos permite uma análise do mundo empírico 

em seu ambiente natural, observando melhor o fenômeno no contexto em que ele faz parte. Os 

métodos quantitativos se aliam aos qualitativos, oferecendo dados que completam a análise e a 

interpretação do fenômeno observável, tornando-o mais compreensível.  

O universo de pesquisa era composto por 511 falas dos deputados federais na votação da 

admissibilidade do pedido de impeachment da presenta Dilma Rousseff, em 17 de abril de 2016. Os 

votos foram proferidos oralmente, porém a Câmara dos Deputados disponibilizou em seu site oficial 

o registro textual dessa sessão. A coleta do objeto de pesquisa foi realizada no dia 25 de abril de 2016. 

Como recorte, foi utilizado o critério regional, optando pelo voto dos deputados federais pelo Estado 
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do Paraná, o que resultou numa amostra de 30 manifestações8.  

Os votos foram classificados em quatro grandes grupos: 1) pessoas ou grupos de pessoas 

mencionados na justificativa, respondendo ao questionamento “por quem os deputados votaram?”; 

2) elementos abstratos presente nas falas, atendendo ao questionamento “pelo que os deputados 

votaram?”; e 3) as consequências intencionadas nos votos, ou seja “para que os deputados votaram?”. 

Vale ressaltar que neste último grupo foi considerada uma perspectiva de futuro, isto é, o que o falante 

queria que ocorre a partir da votação. O quarto grupo englobou as estratégias argumentativas 

utilizadas para a construção das manifestações. Em razão disso, foi excluído o voto do deputado 

Giacobo, pois ele apenas manifestou o voto, sem apresentar justificativa, dedicatória, etc. 

As categorias foram estabelecidas ao longo da classificação, de modo a não engessar o 

corpus de pesquisa. Destaca-se que alguns votos foram classificados em mais de uma categoria, o 

que justifica o fato dos valores absolutos não totalizem iguais ao número de votos. Além disso, optou-

se por não utilizar porcentagem haja visto o tamanho reduzido da amostra em relação ao universo. 

Após a análise quantitativa, foi realizada análise de discurso nos 30 votos da amostra com 

vistas a identificar a posição ocupada pelo sujeito enunciador. A despeito do caráter qualitativo deste 

tipo de análise, foi possível aplicá-la para também quantificar a recorrência de algumas estratégias 

argumentativas (grupo 4 da análise de conteúdo), o que ofereceu suporte para a consecução dos 

objetivos desta pesquisa. 

 

5. ANALISE DE CONTEÚDO DOS VOTOS DOS DEPUTADOS 

Ao pensar os dados obtidos através da metodologia exposta, os resultados referentes ao 

primeiro grupo – Por quem ou contra quem votam -  indicam dinâmicas sobressalentes quanto aos 

deputados que votaram a favor do impeachment de Dilma Rousseff, enquanto os contrários ao 

processo não apresentaram nenhuma tendência destoante – neste caso, apenas em seis votos contra o 

impeachment houve manifestações ou menções por ou contra alguém. Em relação aos primeiros, as 

categorias mais utilizadas corresponderam a utilização de elementos relacionados à “Família”, com 

incidência em oito votos, seguida por “Povo do Paraná”, em sete, seguida por “Povo do 

Brasil/Brasileiros”, em cinco votos, conforme demonstra a Tabela 1:  

 
  

                                                 
8 Dos 30 votos paranaenses, 26 foram à favor do pedido e 4 contra. 
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TABELA 1 – MANIFESTAÇÕES E MENÇÕES POR OU CONTA ALGUÉM 

POR QUEM OU CONTRA QUEM VOTAM 
 A FAVOR DO 

IMPEACHMENT 
CONTRA O 

IMPEACHMENT 
TOTAL 

Classe (agricultores, policiais, etc.) 1 2 3 
Contra Beto Richa 1 0 1 
Contra Dilma 2 1 3 
Contra Eduardo Cunha 0 1 1 
Contra Lula 1 0 1 
Contra Temer 0 1 1 
Eleitores 2 0 2 
Família 8 0 8 
Grupo religioso 1 0 1 
Outros personagens 1 0 1 
Outros políticos 3 0 3 
Povo de Curitiba/Curitibanos 1 0 1 
Povo do Brasil/Brasileiros 5 0 5 
Povo do Paraná/Paranaenses 7 0 7 
Povo que foi às ruas ou lutou pela democracia ou pessoas 
 de bem 

3 1 4 

FONTE: OS AUTORES (2016). 
 

De modo geral, as categorias “Classe”, “Família”, “Grupo religioso”, “Outros personagens” 

e “Outros políticos”, que juntas totalizam 16 manifestações, evidenciam que o voto dos parlamentares 

é representativo de grupos específicos da sociedade. As categorias “Família” e “Grupo religioso” 

revelam um dado escondido suas próprias entrelinhas. O advento da modernidade, que provocou o 

fim do modo produção feudal e do modelo absolutista de governo, levando à formação dos Estados 

Nacionais e à centralização do poder, provocou também o confinamento da vida religiosa à instância 

privada da vida humana. Ou seja, família e religião estão fora da vida ou do espaço público. A 

manifestação do voto em nome da família, religião ou classe nos leva a entender que estes deputados 

o fazem em nome de interesses particulares em detrimento dos públicos. 

Por outro lado, não se pode afirmar que os interesses públicos ficaram à margem. As 

categorias “Eleitores”, “Povo de Curitiba/Curitibanos”, “Povo do Brasil/Brasileiros”, “Povo do 

Paraná/Paranaenses” e “Povo que foi às ruas ou lutou pela democracia ou pessoas de bem” (19 

manifestações no total) apontam sim para uma preocupação com os interesses dos representados. 

O voto que trazemos a seguir é um exemplo de como, ao mesmo tempo, um deputado 

representa interesses particulares e privados:  

 
Sr. Presidente, fui eleito por paranaenses que acreditam no resgate da moralidade na política. 
Fui eleito pelo projeto de fé e política da renovação carismática católica no meu Estado do 
Paraná. Pela minha família, pela minha filha, pela minha esposa, pelo povo do Paraná, 
tenho orgulho em dizer: terra da Lava-Jato, avante! Polícia Federal! Sim ao impeachment 
(Diego Garcia - PHS) (grifos nossos). 
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As tendências apresentadas nesta primeira tabela se repetem quando se analisa os dados 

referentes ao segundo grupo – Pelo que ou contra que votam. Neste caso, os favoráveis ao 

impeachment continuaram utilizando, majoritariamente, características relacionadas a cidades, 

Estado ou país. Neste grupo, quem votou sim o fez primeiramente pela categoria “Topônimo (cidade, 

região do estado, etc.), com incidência em onze votos, seguidos por “Paraná”, em dez, e “Brasil”, em 

cinco votos. Aqui vale ressaltar que, discursivamente, há diferença entre votar pelo povo de algum 

lugar e pelo lugar, pois incluir as pessoas oferece maior noção de proximidade e preocupação para 

com eles, por isso a decisão de considerar as duas formas de manifestação como categorias diferentes. 

Além disso, votos como o do deputado Dilceu Sperafico (PP), que mencionam cidades ou 

regiões do Estado, levam-nos a identificar uma intenção eleitoreira de representação:  

 
Pela minha família, pela minha querida cidade de Toledo, do meu Estado do Paraná, pelos 
agricultores do nosso Brasil, que estão fazendo com que este País ainda possa andar, o meu 
voto é sim. (grifo nosso). 

 

A Tabela 2, a seguir, mostra manifestações pelo que ou contra presentes nos votos dos 

deputados. 

 
TABELA 2 - MANIFESTAÇÕES E MENÇÕES POR OU CONTA ALGO 

PELO QUE OU CONTRA QUE VOTAM 
 A FAVOR DO 

IMPEACHMENT 
CONTRA O 

IMPEACHMENT 
TOTAL 

Admissibilidade do processo 1 0 1 
Brasil 5 0 5 
Cidadania dos mais pobres 0 1 1 
Contra corrupção 1 0 1 
Contra PT 1 0 1 
Crimes de responsabilidade 1 0 1 
Democracia 1 2 3 
Impeachment 5 0 0 
Paraná 10 0 10 
Partido 1 0 1 
Respeito à Constituição 1 1 2 
Topônimo (cidade, região do Estado, etc.) 11 0 11 
Valor simbólico (liberdade, amor ao país, etc.) 4 0 4 

FONTE: OS AUTORES (2016). 
 

Quantos aos votos contrários à admissibilidade do impeachment, a menção à “Democracia” 

e “Respeito a constituição” e “Cidadania dos mais pobres” aponta motivos mais afetos a questões 

institucionais que representativas (estas mais presentes nos votos favoráveis ao pedido de 
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impeachment). Neste grupo também se percebe a presença valores simbólicos, que jogam com o lado 

emocional do ouvinte (e que trabalharemos mais adiante). 

Com relação ao grupo “Para que votam”, há certo equilíbrio entre as variáveis analisadas. 

Cabe lembrar que neste grupo foram contabilizadas as incidências nas justificativas dos votos que 

traziam alguma característica de ação futura. Os favoráveis ao impeachment, por exemplo, optaram 

por utilizar mais valores simbólicos em suas explanações, bem como também mencionar elementos 

relacionados ao desenvolvimento/progresso/ou reconstrução do Brasil e clamar por um “Brasil sem 

o PT”, como vemos no voto de Paulo Martins (PSDB): 

 
Sr. Presidente, também em nome dos Deputados Edmar Arruda e Valdir Rossoni, pelo povo 
que foi às ruas do Brasil de verde e amarelo, por um Brasil livre do PT, pelo Paraná, pela 
República de Curitiba, eu voto sim. 

 

Novamente, os deputados que votaram contra o impeachment apresentam poucas 

manifestações neste grupo, com apenas um voto – este, pedindo novas eleições, conforme podemos 

verificar na Tabela 3 abaixo:  

 
TABELA 3 – INTENCIONALIDADES PRESENTES NOS VOTOS 

PARA QUE VOTAM 
 A FAVOR DO 

IMPEACHMENT 
CONTRA O 

IMPEACHMENT 
TOTAL 

Brasil sem o PT 2 0 2 
Cessão de movimentos sociais/sindicais 1 0 1 
Desenvolvimento/Progresso ou reconstrução do Brasil 2 0 2 
Novas eleições 1 1 2 
Ouvir as vozes da rua 1 0 1 
País sem corrupção 1 0 1 
Valor simbólicos (esperança, união, futuro melhor, etc.) 3 0 3 

FONTE: OS AUTORES (2016). 
 

O último grupo, denominado “Estratégia Argumentativa”, apresenta dinâmicas com relação 

à justificação seus votos em função de sua argumentação. Aqui, percebe-se que há certo equilíbrio na 

argumentação realizada pelos deputados que votaram não ao impeachment – estes buscaram 

desqualificar o processo em questão, bem como realizaram apelo à memória (seja de alguém ou de 

momentos históricos); em menor escala, também constam na categoria “Elogio à instituição” e 

“Obediência às normas constitucionais ou legalidade do processo”. O voto do deputado Enio Verri 

(PT) é um exemplo dessas estratégias:  
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em respeito aos 200 milhões de habitantes deste País, que lutaram e morreram pela 
democracia – neste momento, querem transformar esta Casa num colégio eleitoral aplicando 
um golpe em nossa Constituição – em respeito aos trabalhadores, eu voto não. 

 

As argumentações mudam quando analisadas pelo lado dos deputados favoráveis ao 

impeachment. Estes buscaram, majoritariamente, argumentar apelando ao sentimento de insatisfação 

ou desejo de mudança. A segunda categoria mais utilizada diz respeito ao “Apelo a valores simbólicos 

(moralidade, liberdade, esperança, etc.)” e “Atendimento à vontade dos representados”, com quatro 

incidências votos cada, como podemos notar no seguinte voto: 

 
Pela liberdade, pela democracia, por um futuro melhor, em honra do povo do Paraná e das 
pessoas de bem que querem tirar uma oligarquia instalada neste poder, eu voto sim pelo 
impeachment. (Alfredo Kaefer - PSL)  
 

A seguir, há empate entre três categorias – cada uma com três incidências: “Elogio à figura 

pública”, “Elogio à Lava-jato” e “Obediência ao partido”; situação parecida acontece em outras cinco 

categorias, empatadas com duas incidências cada. A Tabela 4, abaixo, traz os resultados da análise 

de conteúdo quanto às estratégias argumentativas. 

 
TABELA 4 – ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA PRESENTE NOS VOTOS 

ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA 
 A FAVOR DO 

IMPEACHMENT 
CONTRA O 

IMPEACHMENT 
TOTAL 

Apelo à fé ou religiosidade 1 0 1 
Apelo à memória (alguém ou momentos históricos) 2 2 4 
Apelo a valores simbólicos (moralidade, liberdade, 
 esperança, etc.) 

4 0 4 

Apelo ao sentimento de insatisfação ou desejo de mudança 7 0 7 
Assunção de responsabilidade 1 0 1 
Atendimento à vontade dos representados 4 0 4 
Defesa do Estado, cidade ou população 2 0 2 
Desqualificação de instituição 1 0 1 
Desqualificação de político 2 0 2 
Desqualificação do governo 2 0 2 
Desqualificação do processo de impeachment 0 3 3 
Elogio à figura pública 3 0 3 
Elogio a instituição 2 1 3 
Elogio à Lava-jato 3 0 3 
Obediência ao partido 3 0 3 
Obediência às normas constitucionais ou legalidade do 
 processo 

2 1 3 

FONTE: OS AUTORES (2016). 
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5.1 AS CENAS ENUNCIATIVAS E POSIÇÕES DE FALANTES 

A análise de discurso de vertente francesa entende que por trás de determinada enunciação 

é possível identificar a posição de falante ocupada pelo enunciador por meio das marcas ideológicas 

presentes em seu discurso. Obviamente, tal exercício é dotado de complexidade uma vez que exige a 

identificação das referências à historicidade, alteridade e interdiscursividade, o que não é o objetivo 

deste estudo. Além disso, um artigo sucinto como este não daria conta de desenhar a posição de 

enunciador de 30 falantes. Desse modo, usamos os termos cena enunciativa e posições de falante 

desvinculados às noções das teorias da análise de discurso francesa. Usaremos, pois, os tais termos 

mais próximos do sentindo da palavra cenografia, com vistas a entender que elementos discursivos e 

representativos estão sintetizados na fala dos deputados. 

A principal estratégia argumentativa para justificar o voto é o apelo ao sentimento de 

insatisfação ou desejo de mudança, como já expusemos acima. Nesta categoria, aduz-se que o 

deputado aufere a figura de porta voz dos representados. Junto à categoria “Atendimento à vontade 

dos representados”, a estratégia se completa a uma certa noção de desejo de troca do grupo 

governante. É importante lembrar que, desde a divulgação do resultado das eleições de 2014, parte 

da sociedade, simpatizante à causa da oposição, passou a contestar a reeleição de Dilma. Logo, votar 

pela admissibilidade do pedido de impeachment visa trocar o governante e não, necessariamente, 

retirar o governante que cometeu crimes de responsabilidade.  

Se agruparmos as categorias “Desqualificação de político”, “Desqualificação do governo” e 

“Desqualificação de instituição”, podemos perceber que a intenção de troca do grupo governante se 

intensifica, pois essas categorias vêm justificar as que citamos acima. Vejamos, pois, os seguintes 

votos: 

 
Contra a ladroeira, contra a imposição desse partido de esquerda, que quer transformar este 
Brasil numa ditadura de esquerda, o meu voto é "sim". Pelo impeachment, pelo Sérgio 
Moro, pelos evangélicos, pelo meu Brasil, pela minha família, voto "sim". (Takayama - PSC) 
(grifos nosso) 
 
Sr. Presidente, como Delegado da Polícia Federal, meu voto vai pelo fim da facção 
criminosa lulopetista, fim da pelegagem da CUT, fim da CUT e seus marginais. Viva a 
Lava-Jato, a República de Curitiba! E a minha bandeira nunca será vermelha! Sim, 
Presidente! (Fernando Francischini - SD) (grifos nosso) 
 
Pelo meu Paraná, pelo meu Estado, que foi tão maltratado por este Governo, pela minha 
querida Céu Azul, pela minha região Oeste do Estado do Paraná, por Cascavel, o meu voto é 
sim. (Evandro Roman - PSD) (grifos nosso) 
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Os trechos grifados mostram a estratégia de desqualificação do governo, de Lula e da 

ideologia petista. O destaque fica para a fala de Francischini, que utiliza termo mais agressivos. 

Nessas estratégias, a cena enunciativa traduz agressividade, alarmismo e produz um inimigo a ser 

combatido, de modo que sua derrota cesse o males que ele causa. 

As categorias “Apelo à fé ou religiosidade”, “Apelo à memória” e “Apelo a valores 

simbólicos” formam uma espécie de subgrupo, no qual a estratégia utiliza elementos presentes no 

imaginário coletivo. Palavras como liberdade, felicidade, amor, sonho, união, moralidade, etc. 

traduzem sentimentos que são difíceis de mensurar e que vêm implicitamente acompanhadas de seus 

antônimos, que por sua vez suscitam o medo de uma situação ruim. Nas falas dos deputados Alfredo 

Kaefer (que trouxemos acima) e nas de Christiane Yared e Leandre, podemos verificar como esses 

sentimentos são articulados nas justificativas dos votos: 

 
Senhores, cabe a nós a tarefa de unirmos este País. E, se as leis são para todos, se as 
pedaladas condenam Dilma, devem condenar também Governadores como o do meu Estado. 
Sr. Beto Richa, a sua hora está chegando! Meu voto é sim. (Christiane de Souza Yared - PR) 
(grifos nosso) 
 
Hoje é o dia em que o Brasil vai se reencontrar com a esperança. Pelo povo do Paraná, pelos 
brasileiros e pelo Brasil que queremos, voto sim. (Leandre - PV) (grifos nosso) 
 
- Sou um Deputado municipalista e do agronegócio. Portanto, em nome do Paraná, pelo 
desenvolvimento e progresso do Brasil, voto sim. (Luiz Nishimori - PR) (grifos nosso) 

 

Novamente, os sentimentos evocados levam a uma situação futura diferente e melhor, mas 

também cristalizam o mundo presente como ruim, no qual o país está desunido e sem esperança e 

estagnado. Ou seja, aqui os deputados ocupam a posição de líderes políticos sábios, pois indicam, por 

meio de seus votos favoráveis ao pedido, a solução para o problema estabelecido. 

Já os apelos à memória são utilizados como estratégia pró e contra o impeachment: 

 
Sr. Presidente, sinto cheiro das mesmas aves de rapina de 54, que levaram Getúlio ao suicídio, 
mas a força do voto de Cascavel, do Oeste do Paraná, do Noroeste, dos Campos Gerais, dos 
meus eleitores, dos mais de 150 mil eleitores, do povo do Paraná e do Brasil, meu voto é sim. 
(Hermes Parcianello - PMDB) 
 
O povo do Paraná pede o voto sim. Espero que nós continuemos a ouvir a voz das ruas.  O 
meu voto é sim. (Leopoldo Meyer - PSB) 
 
[...] pelo povo que foi às ruas do Brasil de verde e amarelo [...] (Paulo Martins - PSDB) 

 

Nos três votos acima, a memória é evocada com o objetivo de justificar o pedido de 
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impeachment. Tratam-se de eventos recentes na história do Brasil e que coadunam com a insatisfação 

política pós-eleições de 2014. Nas manifestações ocorridas ao longo de 2015 também havia o pedido 

pelo combate à corrupção e apoio à operação Lava-Jato. 

Já nos votos contrários ao pedido, evoca-se as lutas pela redemocratização do país (ocorridas 

no final dos anos 70 e início dos 80), que estava sob ditadura militar desde 1964. Os dois votos a 

seguir evidenciam a estratégia de denunciar um novo golpe, trazendo a memória do período de lutas 

pela democracia:  

 
Sr. Presidente, em respeito aos 200 milhões de habitantes deste País, que lutaram e morreram 
pela democracia – neste momento, querem transformar esta Casa num colégio eleitoral 
aplicando um golpe em nossa Constituição –em respeito aos trabalhadores, eu voto não. (Enio 
Verri - PR) 
 
Meu voto será uma homenagem aos jovens da década de 60, que lutaram contra a ditadura, 
uma homenagem aos jovens que, há muitos meses, estão nas ruas, lutando contra esse golpe, 
uma homenagem aos sindicalistas, aos movimentos sociais, a todos aqueles que sabem que 
o que está em jogo não é apenas um Governo, não é apenas a figura da Presidenta Dilma, é a 
democracia. Meu voto é não. (Zeca Dirceu - PT) 

 

Esses exemplos mostram também a diferença de posição de falantes. Enquanto os deputados 

favoráveis ao pedido figuram como defensores do povo, os contrários se posicionam como defensores 

da democracia e do Estado democrático de direito. Não à toa são esses mesmos votos que 

desqualificam o pedido de impeachment e que conclamam o respeito às normas constitucionais. 

A Tabela 4 ainda traz dois achados: o falante Humpty Dumpty e falante que utiliza elementos 

do imaginário coletivo que não tem a ver com o pedido de impeachment. Humpty Dumpty é um 

personagem da literatura popular inglesa caracterizado como um homem-ovo que fica em cima de 

um muro e lá em cima observa as diferentes espécies de seres vivos. O seu formato oval acaba por se 

constituir como símbolo da instabilidade e da vertigem. O falante Humpty Dumpty seria, numa 

analogia, aquele que não se posiciona, isto é, no jargão popular, aquele que fica em cima do muro, 

mas palpita em tudo. Em três votos, a estratégia utilizada foi a “Obediência ao partido”. Nesse tipo 

de justificativa não é possível saber se o deputado é contra ou a favor, visto que sua posição declarada 

cumpre uma ordem exarada pelo partido ao qual pertence. 

O segundo achado diz respeito às menções e elogios à Polícia Federal, à operação Lava-

Jato9, ao juiz Sergio Moro. Essa estratégia visa trabalhar elementos do imaginário coletivo na 

                                                 
9 A operação Lava Jato investiga um esquema bilionário de desvio e lavagem de dinheiro envolvendo a e empreiteiras 
que concorreriam entre si, em licitações, para conseguir os contratos Petrobras. Os preços oferecidos pelas empreiteiras 
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construção de uma posição de falante na qual o deputado enunciador figura como defensor da 

moralidade, da justiça e da luta contra a corrupção. Contudo, esses elementos externos ao dispositivo 

constitucional que prevê um processo de impeachment apenas em casos de crime de responsabilidade, 

aliado ao fato da presidente Dilma não ter sido investigada na operação Lava-Jato, conduzem a uma 

cena em que a solução do problema não virá exclusivamente por meio da admissibilidade do pedido10. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O objetivo deste estudo visava identificar quem e o que representaram os deputados federais 

na votação da admissibilidade do pedido de impeachment e quais estratégias argumentativas eles 

utilizaram para justificar o voto, com vistas a compreender a posição enunciativa ocupada por cada 

um deles. 

Diante das ressalvas que fizemos ao longo da pesquisa e à luz da teoria utilizada e dos 

achados da pesquisa empírica, infere-se que os deputados representam mais interesses particulares e 

menos interesses coletivos. Ao manifestarem votos em nome da família, grupos religiosos e até 

mesmo eleitores, eles privilegiam grupos específicos da sociedade em detrimento à coletividade, uma 

vez que este grupo, embora nominado, não o seja pela maioria dos falantes. A menção aos eleitores 

ou à cidade/região de origem pode indicar uma intenção eleitoral por trás da manifestação do voto, 

haja visto a exposição possibilitada pela transmissão televisiva da sessão. 

Também se verificou que a razão pelo voto favorável ao pedido não foram os crimes de 

responsabilidade da presidenta ou a vontade de instaurar o processo de impeachment, justificativa 

presente em apenas 2 votos. Os deputados favoráveis ao pedido apresentaram razões alheias ao 

objetivo da sessão deliberativa extraordinária, com motivos afetos ao combate à corrupção, valores 

simbólicos e a interesses do Estado ou região/cidade do Paraná. 

Os votos analisados evidenciam cinco tipos de cenas enunciativas e de posições ocupadas 

por falantes: a) os defensores moralidade, que falam em nome da família ou dos eleitores; b) os que 

pregam mudanças pela troca do grupo governante e assumem a responsabilidade de provocá-la; c) o 

que atacam o governo, atribuindo-lhe a responsabilidade pela crise política e econômica pela qual o 

país passa; d) os porta-vozes do povo e do Estado, que votam em face dos anseios de mudança de 

seus representados – todos utilizando estratégias de ataque, desqualificação e apelo a sentimentos 

                                                 
à Petrobras eram calculados e ajustados em reuniões secretas nas quais se definia qual empresa ganharia o contrato e qual 
seria o preço, inflado em benefício privado e em prejuízo dos cofres da estatal.  
10 Há que se considerar também que os elogios e as evocações ao juiz Sergio Moro podem atribuir-lhe um status de herói 
– o que demanda um estudo próprio.  
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simbólicos; e) os que se posicionam contra o pedido em defesa da Constituição e da democracia, 

utilizando o apelo à memória e a desqualificação do processo de impeachment para construir sua 

justificativa. 
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  RESUMO 
 
Desde 2014, a Escola Ecológica Marcelino Champagnat, localizada em Almirante Tamandaré, região 
Metropolitana de Curitiba, vem desenvolvendo o projeto Política na Escola. Iniciado como uma 
proposta piloto, que visava apenas verificar o conhecimento dos educandos sobre política, o projeto 
tomou novas formas e contextos no decorrer de três anos de trabalho. Constituído por uma prática 
interdisciplinar sustentada pela Educomunicação, o projeto tem hoje o engajamento e a contribuição 
efetiva das disciplinas de História, Língua Portuguesa e Matemática. Contando com a participação de 
aproximadamente trezentos educandos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II, além de todos os 
colaboradores, num processo eleitoral para a escolha do representante geral da instituição, o projeto 
busca não apenas uma representatividade concreta, mas a participação efetiva durante o processo de 
pleito, o estímulo ao debate, o respeito às diferenças ideológicas, a importância da criação de propostas 
concretas e condizentes as necessidades da coletividade e o uso da comunicação de forma consciente, 
garantindo assim um processo democrático e, sobretudo pedagógico.  Através do projeto os educandos 
ainda vivenciam o processo de gestão participativa sendo  sujeitos  integrantes  das  decisões  e  
mudanças  ocorridas  na instituição.  O  processo  visa, sobretudo, dar vez e voz àqueles que sempre 
foram excluídos como agentes efetivos de participação política. 

 
  Palavras-chave: Política; cidadania; eleições; comunicação; interdisciplinaridade. 
 
 
 1. INTRODUÇÃO 
 
   No  momento  em  que  a  sociedade  brasileira  discute  o  polêmico  projeto  de  Lei 867/2015, 
de autoria do deputado Izalci Lucas (PSDB-DF), intitulado “Escola Sem Partido”, que cerceia o 
direito de discussões políticas entre educandos e educadores em sala de aula, a Escola Ecológica 
Marcelino Champagnat, localizada em Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba, está 
colocando em prática, há três anos, um projeto que vem na contramão desta proposta. Em sua terceira 
edição, nomeada de Projeto Protagonismo Juvenil, a ideia é justamente estimular a prática do debate, 
da liberdade de pensamento, do respeito às diferenças ideológicas, do pluralismo, e, sobretudo, a 
participação e o engajamento no processo político democrático num pleito que segue todos os ritos de 
uma eleição tradicional. 
 
 

1                     Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Educação, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2                     Mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Educadora do Centro Social Marista 
Ecológica. E-mail: vongaro@solmarista.org.br. 
3                   Especialista em Informática na Educação pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Educadora do 
Centro Social Marista Ecológica. E-mail: aline.m.vasco@gmail.com.
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Num processo de escolha de um representante geral da instituição, os educandos são 

estimulados a compreender a importância da participação política como forma de melhorar não só 
suas próprias realidades, mas da comunidade estudantil da qual pertencem. Neste sentido, o 
representante geral eleito por educandos, educadores e demais colaboradores da unidade, parte do 
princípio de representatividade não apenas dos anseios escolares que envolvem o processo 
pedagógico, mas também em relação a própria gestão de recursos e projetos da instituição de ensino. 

Neste processo democrático busca-se amenizar uma falha histórica brasileira no qual apenas o 
público adulto detinha o direito de decisão. Durante um período desconsiderou-se a presença de 
crianças e adolescentes como agentes efetivos de participação política. No Brasil, uma nova 
perspectiva só começa a tomar corpo a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
Publicado em 1990, o ECA trouxe como avanço o reconhecimento de crianças e adolescentes como 
sujeitos de direito. 

Vale ressaltar que a missão Marista, instituição da qual a Escola Marcelino Champagnat 
pertence, muito antes do surgimento do próprio ECA, sempre esteve pautada na garantia de direitos de 
crianças e adolescentes, sobretudo, daqueles oriundos de situação de vulnerabilidade tanto social 
quanto econômica. Neste sentido, a Rede Marista de Solidariedade se volta para uma educação voltada 
ao estímulo do desenvolvimento de ambientes comunicacionais garantindo assim a prática do ouvir, 
estimulando uma postura reflexiva dos educandos. 

Na percepção da importância de se estimar tal prática, a Escola Ecológica Marcelino 
Champagnat, localizada no município de Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba, 
possibilita que educandos possam vivenciar na prática o direito a tomada de decisões, a forma 
consciente e democrática de escolha, a prática de respeitar as diferenças e opiniões do próximo, a 
liberdade para cobrar posturas éticas e coerentes de seus pares, bem como o ato de transformar a 
educação em algo prazeroso com o único objetivo de abolir um aprendizado fragmentado no qual o 
indivíduo não se sente parte integrante do processo. 

 
  2. ITINERÁRIO PEDAGÓGICO POR PROJETOS 
 

A garantia de uma educação pautada nos princípios da gestão democrática participativa, permite 
uma nova perspectiva educacional e traz à tona discussões sobre as maneiras de ensino. O debate gira 
agora em torno das mudanças curriculares. Conforme nos apresenta Santiago (2011) o desafio está em 
reconhecer os diferentes contextos dos nossos educandos. O currículo deve ser pautado a partir de 
experiências que promovam perspectivas diversas sobre o contexto sociocultural dos alunos. Há uma 
necessidade de se compreender a escola como espaço de produção cultural e crítico. 

Uma das vertentes presentes em vários cenários educacionais nos dias de hoje é a de trocar a 
antiga forma de inserir conteúdos por blocos substituindo por projetos de trabalho. Desta forma há 
uma perspectiva do conhecimento globalizado e relacional. Portanto, a função do projeto de trabalho 
é favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares em relação a: 1) o 
tratamento da informação, e 2) a relação entre os diferentes conteúdos em torno de problemas ou 
hipóteses que facilitem aos alunos a construção procedente dos diferentes saberes disciplinares em 
conhecimento próprio. 

No contexto da Escola Ecológica Marcelino Champagnat o projeto vai organizando- se 
seguindo a definição de um conceito que valha a pena ser tratado por si mesmo e que é visto como um 
problema geral e que precisa ser questionado interdisciplinarmente. 

O principal objetivo de se trabalhar por projetos não é o de se ter uma resposta única, nem 
perfeita, nem definitiva, mas sim permitir uma reflexão e possibilidades de melhoria sobre os
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mais variados temas propostos. Por fim, a aprendizagem nos projetos de trabalho, baseiam-se nas 
descobertas espontâneas dos alunos. (HERNÁNDEZ & VENTURA, 1998). Com base neste cenário 
o projeto política na escola da Escola Ecológica Marcelino Champagnat tem se pautado ao longo de 
suas edições anuais. 

 
  3. O INÍCIO DO PROJETO 
 

As discussões sobre a implementação de um projeto voltado a democratização, ao estímulo ao 
debate e a gestão participativa na escola teve início após uma movimentação tanto da gestão, quanto 
de educadores e educandos. Foram estudadas estratégias para o desenvolvimento da participação 
efetiva dos educandos no processo pedagógico e administrativo da instituição. Uma das primeiras 
iniciativas foi a criação de comissões para debater assuntos pertinentes ao universo escolar. 

No decorrer do ano letivo de 2012, grupos de educandos foram subdivididos conforme temas 
de seu interesse. A cada encontro, mediados por um educador, os alunos tinham a possibilidade de 
expor suas ideias, relatar seus anseios, sugerir mudanças na escola. As sugestões eram debatidas pelo 
grupo até que se chegasse a propostas que garantissem mudanças com o intuito de beneficiar a 
coletividade. 

Das pautas levantadas e discutidas pelos pequenos grupos, fazia-se uma grande reunião com 
todos os educandos denominadas de assembleias, para discutir as principais reivindicações e sugestões 
apresentadas. Esse movimento foi realizado durante o ano letivo de 2012 e 2013, e foi a primeira 
experiência de participação democrática dos educandos da Ecológica. 

No ano seguinte sentiu-se a necessidade de uma abertura ainda maior para os educandos. Desta 
forma, foi criado o comitê de Gestão Ampliada. Representantes das 12 turmas da instituição de 
ensino, sendo do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, se reuniam com suas turmas, levantavam as 
questões e anseios de seus representados e discutiam junto a direção da escola durante uma reunião 
mensal de Gestão Ampliada. A movimentação trouxe grandes avanços em relação às necessidades 
dos próprios educandos. Situações corriqueiras, como organização do almoço, puderam ser sanadas 
a partir das sugestões dos próprios educandos. 

No ano de 2014 mais uma proposta foi acrescentada aos projetos que vinham sendo 
desenvolvidos pela instituição de ensino. Aproveitando o gancho das eleições para a escolha de 
prefeitos e vereadores, iniciou-se um processo de discussão de política na escola. Por iniciativa da 
disciplina de Educomunicação, os alunos foram estimulados a discutir o tema em sala de aula. O 
primeiro objetivo foi analisar o conhecimento dos estudantes em relação ao tema proposto. Em 
seguida analisar como a mídia realiza a cobertura em período eleitoral. 

O interesse pelo tema foi tanto que surgiu a ideia de se proporcionar uma experiência real aos 
estudantes. Nasceu assim o Projeto Eleições no itinerário pedagógico da Ecológica. 

Num primeiro momento, através de discussão entre gestão e estudantes, foi definido que seria 
eleito, por voto secreto, um representante geral da instituição. Este estudante, além de participar das 
reuniões de Gestão Ampliada, com os demais representantes de turma, ainda ficaria incumbido de 
representar a escola em  eventos externos. Além disso, como representante geral seria um elo 
importante entre a gestão e os estudantes. 

 
4. CAMPANHA ELEITORAL 
 

A primeira atividade proposta aos educandos foi a escolha de representantes em suas próprias 
salas de aula. Cada turma deveria sugerir um candidato e um vice para participar das primeiras 
eleições na Ecológica. Foi esclarecido aos educandos que desejavam se candidatar as
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atribuições do cargo, a responsabilidade de representar não apenas uma turma, mas a escola como um 
todo. Os candidatos deveriam então apresentar os motivos pelos quais gostariam de ser candidato. 
Após a explanação dos supostos candidatos, a escolha foi feita com voto aberto. 

Em seguida, a turma juntamente com os candidatos, deveria criar uma plataforma de governo. 
Assim, de forma democrática os alunos poderiam levantar questões que fazem parte do seu dia a dia. 
Os educandos foram orientados a propor exatamente o que conseguiriam cumprir. 

Para orientá-los e instigá-los a compreender a importância de se cumprir promessas de 
campanha, foram apresentadas entrevistas nas quais candidatos da vida real faziam promessas durante 
a campanha eleitoral e, após eleitos, simplesmente “esqueciam” o que haviam prometido. 

Ao término desta reflexão os educandos perceberem que boa parte das propostas elaboradas 
pelas turmas, não seria possível. Os educandos também chegaram à conclusão de que não cumprir o 
que foi prometido é desonesto, portanto, muitas turmas acabaram por rever suas propostas. A 
movimentação foi significativa. Até mesmo setor administrativo financeiro foi consultado. Tudo para 
ter certeza de que haveria recursos para implementação das propostas apresentadas. 

Em seguida foi explicado aos educandos como funciona na prática uma campanha eleitoral. 
Quais as ferramentas comunicacionais são utilizadas. Como é feito o trabalho do marqueteiro, como 
é feita a cobertura jornalística, como atuam os veículos de comunicação ao apoiarem ou não 
determinado candidato e como o eleitor é manipulado durante todo o processo. 

As turmas então foram desafiadas a realizar toda a campanha eleitoral de seus candidatos. Para 
tanto, foram divididos em equipes, conforme aptidão. Foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
elaboração da plataforma de governo, construção de santinhos; confecção de cartazes; criação de 
jingles e vídeos para a campanha. Alguns ainda se tornaram cabos eleitorais dos seus candidatos 
fazendo campanha pela escola. 

Antes do dia da eleição os então candidatos foram convocados para um debate eleitoral. Toda 
a escola se reuniu no espaço da escola denominado de multiuso. Foram três rodadas de perguntas. Na 
primeira foram perguntas elaboradas anteriormente pelas turmas e sorteadas pelos candidatos. Na 
segunda foram perguntas do público. E na terceira os questionamentos foram feitos entre os próprios 
candidatos. 

A primeira eleição aconteceu no mês de novembro de 2014 e foi feita de forma secreta e 
tradicional. Todos os 300 educandos e demais colaboradores puderam votar. Foi confeccionada uma 
urna de papelão e a apuração aconteceu com fiscais de cada sala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1- DISCUSSÃO SOBRE A 
PLATAFORMA POLÍTICA 
FONTE: ESCOLA ECOLÓGICA 
MARCELINO CHAMPAGNAT
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FIGURA 2- PRODUÇÃO DE CARTAZES 
FONTE: ESCOLA ECOLÓGICA MARCELINO  
CHAMPAGNAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3 – CRIAÇÃO EM STOP MOTION –  
VÍDEO DE CAMPANHA. 
FONTE: ESCOLA ECOLÓGICA MARCELINO  
CHAMPAGNAT
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FIGURA 4- ENTREGA DE SANTINHOS AOS 
ELEITORES 
FONTE: ESCOLA ECOLÓGICA MARCELINO 
CHAMPAGNAT 

 
5. O PROJETO SOFRE MODIFICAÇÕES 
 

Em 2015 o projeto amadureceu. As atividades começaram em fevereiro, assim que as aulas 
voltaram. Com conhecimento sobre o tema, percebeu-se que os educandos estavam mais preparados 
para o processo eleitoral. As plataformas de governo eram mais condizentes a realidade da escola, 
bem como em relação ao orçamento. Houve participação efetiva dos educandos e de outros 
educadores. 

As disciplinas de História e Matemática também contribuíram para que o projeto fosse 
colocado em prática. Em história os educandos puderam analisar como se desenvolveu o processo 
eleitoral no Brasil. Discutiram em sala de aula diversas questões pertinentes ao tema. A disciplina de 
Matemática contribuiu com as pesquisas de intenção de votos e de boca de urna. Os resultados eram 
divulgados semanalmente e causavam grande euforia por parte de candidatos e seus apoiadores. As 
eleições aconteceram em maio. Desta vez não se optou pela urna de papel, mas pela votação através 
de um formulário criado no google form. Desta forma, o resultado pôde ser divulgado em tempo real. 

No ano de 2016, o projeto ganhou outras modificações e se tornou ainda mais significativo. 
A campanha também iniciou em fevereiro, mas desta vez, não havia necessidade de cada turma 
apresentar ou apoiar o candidato da sala. Houve possibilidade de aliança política com colegas que não 
pertenciam a sua turma, mas que tinham propostas e anseios em comum. 

Outra novidade em 2016 foi a gravação dos jingles. No início das aulas e intervalos, um jingle 
era tocado na “Rádio Ecológica” com o intuito de ajudar os eleitores a escolher o candidato correto. 
Entretanto nada chamou mais a atenção dos educandos do que a urna eletrônica. A criação de um 
software, que simulava a urna eletrônica, possibilitou que os estudantes pudessem votar diretamente 
em tablets. 

O software apresentava todas as informações referentes a eleição da escola, como nome dos 
candidatos e seus respectivos vices, partido, número, bem como suas fotos. Assim como na urna real 
o eleitor tinha também a opção de votar em branco ou até mesmo de anular o seu voto.
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  FIGURA 5- VOTAÇÃO ELETRÔNICA 
  FONTE: ESCOLA ECOLÓGICA  
  MARCELINO 
  CHAMPAGNAT 
 
 
 

 
FIGURA 6- SOFTWARE DA URNA ELETRÔNICA 
FONTE: ESCOLA ECOLÓGICA MARCELINO CHAMPAGNAT 

 
6. CONCLUSÃO 
 

O projeto eleições, desenvolvido pela Escola Ecológica Marcelino Champagnat, vem a cada 
ano se mostrando um importante instrumento pedagógico no sentido de incentivar e promover a 
convivência em comunidade e o respeito ao debate de ideias. O projeto comprova que política também 
se faz na escola e que a democracia só pode efetivamente ser colocada em prática se todos os sujeitos 
envolvidos souberem nitidamente como desempenhar seu papel. 

Ao discutir política na linguagem dos jovens estimula-se desde cedo o engajamento e a 
participação. O jovem aprende que também pode desempenhar um importante papel político, seja na
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escola ou na própria comunidade da qual faz parte. Por sua vez, através da abordagem da política em 
sala de aula, a escola deixa de cumprir um papel histórico de autoritarismo, passando a disponibilizar 
um espaço democrático de discussões, construção do saber, troca de experiências e desenvolvimento 
da cidadania. 

Neste processo interdisciplinar o papel do docente como orientador permite que os alunos 
vivenciem a política na prática criando uma referência de modelo mental de participação. Dinâmicas 
de grupo, discussões em sala de aula, comparação de campanhas eleitorais e análise dos veículos de 
comunicação contribuem para um olhar mais crítico e consciente do futuro eleitorado. 

Vale ressaltar que muito mais do que aprender como funciona um processo eleitoral na prática, 
busca-se a representatividade concreta, a participação efetiva, o estímulo ao debate, o respeito às 
diferenças ideológicas e, principalmente a importância da criação de propostas concretas e 
condizentes as necessidades da coletividade.  A partir desta perspectiva a escola pode perceber e 
refletir sobre o desafio de fortalecer no ambiente estudantil uma democracia participativa entendida 
como garantia ao exercício da cidadania. Desta forma, o processo pedagógico implica também na 
distribuição efetiva do poder entre os pares. 
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EXPERIÊNCIA DOCENTE DE JORNALISTAS NA DISCIPLINA DE RELAÇÕES 

HUMANAS DO CEP SCARPA1 
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 José Pires 3 

 Tiago Machado4 
 
RESUMO  
 O presente trabalho visa descrever as experiências dos três profissionais jornalistas na área da 
docência, na condução da disciplina de Relações Humanas (Oficina de Comunicação Impressa e 
Audiovisual) no curso de Auxiliar de Administração do Centro de Educação Profissional 
Comendador Umberto Scarpa (CEP Scarpa), em Pinhais. O curso, oferecido gratuitamente em 
parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), visa proporcionar 
conhecimentos diferenciados aos estudantes, que foquem no desenvolvimento humano, relações 
interpessoais, sociais e psicossóciopedagógicas. São apresentadas contextualizações que embasem 
as práticas de comunicação e Educação em um ambiente escolar. Além disso, o trabalho esmiúça 
como são as práticas de docência na oficina de comunicação impressa, que engloba a produção do 
jornal Aprendiz da Notícia, atualização de blog e produção de conteúdo para redes sociais. No 
contexto audiovisual, os estudantes produzem vídeos e estudam técnicas de comunicação via rádio. 
Como resultados, é possível observar, com a realização das oficinas, um desenvolvimento dos 
alunos em outras áreas do conhecimento, bem como resiliência, superação da timidez própria da 
idade e da capacidade de lidar, de forma positiva, com situações adversas.  
 
Palavras-chave: CEP Scarpa, Oficina de Comunicação, Comunicação, Educação. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 O artigo descreve atividades na área da Comunicação desenvolvidas pelos jornalistas no 
curso de Auxiliar Administrativo, no CEP Scarpa, em Pinhais. A instituição realiza a disciplina de 
Relações Humanas desde 2008 e as aulas englobam, atualmente, as oficinas de: Dança, 
Comunicação, Teatro, Artes, Educação Física e Música. A carga horária integra o curso e o CEP 
Scarpa atua em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), sendo a 
única instituição vinculada a oferecer essas atividades.  
 Na disciplina de Relações Humanas, os professores são formados nas áreas que devem 
ensinar os alunos e são selecionados, pela equipe pedagógica, a partir de entrevistas e banca de aula 
experimental. O objetivo dos jornalistas é elaborar e ministrar aulas que envolvam o contexto da 
comunicação e que auxiliem os jovens no aprendizado de habilidades relacionadas, por exemplo, a 
produção de texto, relações interpessoais e comunicação oral e escrita. A oficina funciona como 
uma disciplina, com plano de aula próprio, chamada e avaliações que contam para a aprovação dos 
alunos para o módulo seguinte.  
 O Centro de Educação profissional Comendador Umberto Scarpa atende atualmente a 
aproximadamente 280 alunos com o curso de Auxiliar Administrativo. O curso é oferecido de 
forma gratuita aos estudantes e abrange o público na faixa etária de 14 a 22 anos de idade, de 
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4  Tiago Machado: Jornalista graduado pelo Unibrasil. E-mail: thyagomachadobrasil@gmail.com   



381

 

Pinhais, Curitiba e municípios da região metropolitana. Esses alunos são oriundos de escolas 
estaduais e cursam o ensino médio regular. O CEP Scarpa foi fundado em 2003, contando desde 
então com a parceria do SENAI, e já formou mais de 15 mil alunos desde a sua criação. O centro foi 
construído a partir de recursos da Fundação Weiss-Scarpa. “A Fundação Weiss-Scarpa foi criada no 
dia 07 de junho de 1988 pelo Comendador Umberto Scarpa e sua esposa Adelaide Weiss Scarpa 
que não tiveram filhos e designaram todos os seus bens para a fundação”. (MEI et al., 2010, p. 165)  
 A Fundação Weiss-Scarpa é uma organização não governamental (ONG) que atua desde 
1991 no município de Pinhais, dando início às suas atividades com a construção do lar de idosos, 
hoje administrado pela Congregação das Irmãs da Copiosa Redenção. O objetivo é auxiliar no 
desenvolvimento social, econômico e político de segmentos vulneráveis da comunidade, buscando a 
igualdade de direitos e contribuindo para a emancipação social dos cidadãos.  
 O curso do CEP Scarpa tem como missão “viabilizar o acesso à cidadania por meio da 
educação profissional5” e visa atender aos adolescentes com condições socioeconômicas baixas do 
município de Pinhais e município vizinhos. “O objetivo principal é oferecer cursos à população, 
com o intuito de prepará-los para o mercado de trabalho”. 6A carga horária da disciplina das 
oficinas é de 288 horas, sendo que o curso todo soma 1.152 horas. O curso de Auxiliar de 
Administração engloba, além das oficinas, disciplinas como Metrologia, Desenho Industrial, 
Rotinas Administrativas, Saúde e Segurança do Trabalho, Matemática Financeira, entre outras.  
 Atualmente, o curso está dividido em quatro módulos, de seis meses cada. Os alunos são 
encaminhados para entrevistas de emprego pela própria instituição. Quando são admitidos nas 
empresas, são registrados na modalidade “jovem aprendiz” e recebem o salário mínimo regional.  
 A instituição conta com a seguinte infraestrutura:7 auditório com capacidade para 305 
pessoas, que é utilizado para atividades internas e que também recebe eventos da comunidade 
externa; 12 salas de aula com multimídia; dois laboratórios de informática equipados com 25 
computadores cada; sala de projeção com capacidade para 68 pessoas; biblioteca; estúdio de rádio e 
uma sala para a oficina da comunicação impressa, recepção e sala de reuniões, além dos 
laboratórios de elétrica predial e industrial e da oficina de metal mecânica.  
 Na unidade do SENAI de Pinhais, dentro da carga horária do curso de aprendizagem, é 
realizada também a disciplina de Relações Humanas, que visa o desenvolvimento de habilidades 
como relações interpessoais, comunicação oral e escrita, desenvoltura em apresentação de trabalhos 
em grupo, entre outras. Por meio das artes, desta forma, os alunos aprendem conteúdos 
diferenciados.  
 As oficinas acontecem sempre às quartas-feiras e foram elaboradas a fim de oferecer a esses 
jovens conhecimentos não apenas técnicos, mas que permitam que os estudantes desenvolvam 
também habilidades como relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, iniciativa e 
desenvolvimento cultural em geral, tendo em vista que a cultura é importante para o 
desenvolvimento do ser humano como um todo.  
 

Sabemos que para expressar-se, o ser humano utiliza-se de várias linguagens, entre 
elas as artísticas como a música, as artes literárias, as artes cênicas (teatro, dança, 
pantomina), as artes visuais (desenho, pintura, escultura, arquitetura, fotografia) e as 
artes audiovisuais (vídeo, cinema). (PROSSER, 2012. P. 31)  
 

 O ensino de artes favorece, portanto, o desenvolvimento de habilidades como criatividade e 
inventividade. “O objeto artístico resultante desse processo (...) fará parte, por sua vez, da nossa 
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6 CEP Scarpa. Disponível em: http://www.cepscarpa.org.br/historico.php, acesso em 25/05/2016.   
7 CEP Scarpa. Disponível em: http://www.cepscarpa.org.br/estrutura.php, acesso em 25/05/2016.   
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ambiência e da nossa cultura, portanto, da vida da sociedade à qual pertencemos” (PROSSER, 
2012, p. 39).  
 A partir dos conceitos apresentados, é possível perceber que a disciplina de Relações 
Humanas não visa apenas à produção de peças artísticas ou produtos de comunicação, mas tem a 
intenção de desenvolver nos adolescentes outras habilidades.  
 

A educação através da arte é, na verdade, um movimento educativo e cultural que 
busca a constituição de um ser humano completo, total, dentro dos moldes do 
pensamento idealista e democrático. Valorizando no ser humano os aspectos 
intelectuais, morais e estéticos, procura despertar sua consciência individual, 
harmonizada ao grupo social ao qual pertence. (FUSARI, FERRAB, 2001, p. 19)  
 

 É uma oportunidade para que eles entrem em contato com alunos de outras turmas, 
trabalhem habilidades artísticas, musicais e as relações interpessoais. Além disso, é um momento 
diferente durante a rotina dos alunos, cuja semana engloba estudos e trabalho.  
 Apesar desta entidade se enquadrar no modelo tecnicista, voltada para o mercado e que foca 
na aquisição de conhecimentos técnicos, por parte dos alunos, com informações passadas em um 
modelo tradicional, a abertura das oficinas se mostra um diferencial no CEP Scarpa, permitindo que 
os alunos desenvolvam mais habilidades humanas. Considerando os ideais de Paulo Freire, que 
defende que o ser humano é o único ser capaz de apreender novos conteúdos, é preciso considerar 
que: “Aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente 
repetir a lição dada. Aprender para nós é construir - reconstruir, construir para mudar, o que não se 
faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito” (FREIRE, 1997, p. 77).  
 Não basta, portanto, que as aulas sejam apenas teóricas e que sirvam apenas para a repetição 
de aprendizado. Nesse sentido, as oficinas visam a transmissão de um conteúdo mais crítico e 
aprofundado. A educação, para esse aluno, visa o “diálogo constante com o outro. Que o 
predispusesse a constantes revisões. À análise crítica, de seus “achados”. A uma certa rebeldia. No 
sentido mais humano da expressão” (FREIRE, 2007, P. 98).  
 Após a apresentação da Oficina de Comunicação e suas relações com o contexto da 
educação e da instituição de ensino em questão, os tópicos seguintes se dedicam à explanação do 
funcionamento da rotina das Oficinas, do aprendizado adquirido pelos alunos e de como os 
jornalistas atuam neste cenário. O objetivo do artigo é registrar o processo e mostrar como é feito o 
encaminhamento das disciplinas e que a base é a observação e o relato dos docentes participantes, 
que estão há cerca de um ano e meio trabalhando nesta atividade.  
 
2. EDUCOMUNICAÇÃO  
 
 A Oficina de Comunicação oferece oportunidades para que os alunos desenvolvam 
habilidades como a confecção de textos, produção de material fotográfico, aprendam a entrevistar e 
questionar os entrevistados. Com isso, eles conseguem utilizar os conteúdos aprendidos nas 
disciplinas regulares de uma maneira mais prática. E a oficina tem como objetivo instigar os alunos 
a desenvolverem um senso crítico. “É exatamente nesse sentido que ensinar não se esgota no 
„tratamento‟ do objeto ou do conteúdo superficialmente feito, mas se alonga à produção de 
condições em que aprender criticamente é possível”. (FREIRE, 2014, P. 28).  
 Ao imaginar a sua aula, ao planejar como e em que momento vai abordar determinado tema, 
o professor consegue organizar os conteúdos, fazendo com que os alunos tenham contato com esse 
conhecimento e efetivamente compreendam e se apropriem do que está sendo ensinado. Ao 
aprender, os alunos podem perceber criticamente e utilizar os novos aprendizados na realidade em 
que vivem.  
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 Pensar e refletir sobre a prática pedagógica se mostra importante para o educador, para que 
seja possível melhorar cada vez mais a atividade docente, como explica Paulo Freire: “o momento 
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de 
ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 2014, P. 40).  
 O conceito de Educomunicação surgiu, segundo a Associação Brasileira de Pesquisadores e 
Profissionais em Educomunicação (ABEPducom), a partir das pesquisas desenvolvidas pelo Núcleo 
de Comunicação e Educação (NCE) da Universidade de São Paulo (USP) no final da década de 
noventa, mais precisamente entre 1997 e 1999, após a realização da Pesquisa Perfil do 
Educomunicador. A pesquisa, desenvolvida junto a um grupo de 178 especialistas de 12 países da 
América Latina com a intenção de traçar um perfil sobre o que seria a Educomunicação e quais 
eram as principais características do educomunicador, foi coordenada pelo professor Ismar de 
Oliveira Soares, reconhecido internacionalmente por suas pesquisas na inter-relação Comunicação e 
Educação. Os resultados da pesquisa foram publicados em 1999 na extinta revista Contato, veículo 
que era publicada na cidade de Brasília.  
 Ainda segundo a ABEPducom, simultaneamente ao conceito de Educomunicação como 
entendido pelo NCE-USP, práticas dialógicas vêm sendo desenvolvidas por pesquisadores, grupos e 
agentes populares em torno do que é chamado por mídiaeducação, educação para a mídia, bem 
como outros termos, por profissionais de diversas instituições no Brasil e em diversos outros países.  
 Assim, segundo a pesquisa realizada pelo NCE da USP, o Educomunicador é o profissional 
que demonstra capacidade para elaborar diagnósticos e de coordenar projetos no campo da inter-
relação Educação/ Comunicação. Entre as atividades que desenvolve, destacam-se:  

a) a implementação de programas de "educação para a comunicação", favorecendo ações 
que permitam que grupos de pessoas se relacionem adequadamente com o sistema de meios 
de comunicação.  
b) o assessoramento a educadores no adequado uso dos recursos da comunicação, como 
instrumentos de expressão da cidadania.  
 

3. A EDUCOMUNICAÇÃO E AS OFICINAS DE COMUNICAÇÃO DO CEP SCARPA 
  
 O Centro de Educação Profissional Comendador Umberto Scarpa oferece, entre as oficinas 
semanais, a oportunidade de os alunos participarem das oficinas de Rádio e Jornalismo Impresso. A 
primeira se desenvolve no estúdio de Rádio e a segunda no laboratório de informática.  
 Como conteúdo pragmático destas oficinas os estudantes acompanham aulas sobre 
introdução ao jornalismo, análise de mídia, apuração e produção de entrevistas, produção de textos 
para jornais impressos, sites, blogs e rádio, gravação de sonoras, de offs, edição de matérias de 
rádiojornalismo, conceitos teóricos e práticos de fotografia. Além dos conteúdos relacionados à 
comunicação, é possível destacar que estas oficinas ajudam os alunos a desenvolver conhecimentos 
de Língua Portuguesa, uma vez que passam a ler bastante para produzir as matérias, o que acaba 
refletindo positivamente no aprendizado na escola regular.  
 A prática da Educomunicação nas oficinas do CEP Scarpa tem como intenção principal 
desenvolver nos alunos as técnicas de produção de conteúdo de comunicação, bem como 
desenvolver um senso crítico com relação aos veículos de imprensa e aos atores midiáticos. Além 
disso, os estudantes têm contato com técnicas de produção jornalísticas que desenvolvem a 
oralidade, a capacidade argumentativa e interpretativa e o entendimento sobre o processo de 
produção, veiculação e publicação de material jornalístico.  
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4. A PRÁTICA DAS OFICINAS DE COMUNICAÇÃO: IMPRESSO E AUDIOVISUAL  
 
 A educação, dentro da Oficina de Comunicação, visa ser um agente que desperte a 
curiosidade dos alunos e os instigue à produção de conteúdos pelos quais também se interessem. “A 
educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da 
realidade. Não pode fugir à discussão criadora” (FREIRE, 2007, P. 104).  
 Ao enfocar a rotina das oficinas, a instituição investe no que a autora Paty Fonte defende em 
relação a importância da formação cidadã dentro do ambiente escolar, formando alunos mais 
críticos e questionadores.  

A escola deve exercer um papel de humanização a partir da aquisição de 
conhecimentos e de valores para a conquista do exercício da cidadania (...). Isso 
exige uma prática educativa participativa, dialógica e democrática. (...) Todas as 
atividades escolares devem promover a construção conjunta. (FONTE, 2011, p. 26)  
 

 Lembrando que o trabalho está focado em aulas de comunicação, que englobam a utilização 
de aparelhos eletrônicos e da tecnologia em sala de aula, é preciso ter em mente que a sociedade 
atualmente vive uma era de transmissão rápida de informações e que atinge também os alunos, 
especialmente os do ensino médio, que já conseguem adquirir seus aparelhos celulares, por 
exemplo, e a tecnologia é uma realidade em sala de aula.  
 

Não podemos conceber o ensino sem sua utilização como instrumento ou como 
recurso pedagógico, levando em conta que grande parte da população tem acesso 
direto ou indiretamente à tecnologia e que os meios de comunicação são a 
preferência das crianças como fonte rica e dinâmica de informações. (FONTE, 2011, 
p. 59)  
 

 Como jornalistas, os três docentes concordam que a internet é essencial para acesso a 
informações nesse contexto da oficina de comunicação, trabalhando especialmente com a 
atualização do blog e divulgação de conteúdos em redes sociais. “Os estudantes com acesso à 
internet superam os colegas que não têm acesso a ela, obtendo maior compreensão de um 
determinado tópico e mais competência em manipular informações” (FONTE, 2011, p. 60).  
 O objetivo é proporcionar aos adolescentes um momento diferenciado em sua rotina de 
trabalho, educação profissional e escola. As Oficinas de Comunicação - Relações Humanas buscam 
proporcionar nos discentes práticas e habilidades que estimulam a comunicação, o pensamento 
crítico e a discussão de assuntos relevantes dentre os problemas da sociedade. Além também de 
proporcionar o contato com produtos audiovisuais, entre filmes, documentários, jornais, revistas e 
sites.  
 

É necessário rever todo esse quadro: repensar um trabalho escolar consistente, 
duradouro, no qual o aluno encontre um espaço para o seu desenvolvimento pessoal 
e social por meio da vivência e posse do conhecimento artístico e estético. 
(FUSARI, FERRAB, 2001, p. 19)  
 

 Na sequência, foi elaborado um descritivo das Oficinas de Comunicação, sendo essa 
dividida em duas especialidades: Oficina Comunicação Jornal Impresso e Comunicação Rádio e 
Vídeo.  
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4.1 IMPRESSO  
 
 Nessa Oficina os alunos aprendem noções básicas do formato de texto jornalístico, bem 
como habilidades para realizar entrevistas, construção de perguntas e questionamentos necessários 
para a produção de texto.  
 Durante o semestre os estudantes recebem uma seleção de pautas, sugeridas pelo professor, 
que tratam de temáticas sociais e regionais relevantes, podendo ainda sugerir pautas. A partir disso 
os alunos realizam na prática, as entrevistas e a busca pelas informações necessária para a produção 
das matérias. Outro ponto abordado na Oficina é relação com o fotojornalismo. Orientados pelo 
docente, os estudantes produzem fotográficas para a composição da matéria, que contextualizam 
com o assunto abordado. Sendo assim os alunos desenvolvem capacidades básicas para a produção 
fotográfica, bem como o aprendizado de técnicas e habilidades de produção.  
 No final do semestre as melhores produções são selecionadas para compor um jornal 
impresso (Aprendiz da Notícia) que leva o nome da Instituição. Ele contém as matérias 
acompanhadas de fotos realizadas pelos alunos no decorrer do semestre. O jornal tem uma 
periodicidade semestral e conta com aproximadamente 500 tiragens por edição. O material é 
distribuído no final do semestre durante a “Vernissage”, mostra dos trabalhos de todas as oficinas 
desenvolvidas ao longo do semestre, realizado no final de cada semestre letivo.  
 
4.2 OFICINA DE RÁDIO E VÍDEO  
 
 Na Oficina de Comunicação – Rádio e Vídeo os estudantes aprendem a realizar produções 
básicas de produtos audiovisuais, dentre: matéria de rádio, produção de vídeo, roteiro e pauta de 
reportagem. Divididos em equipes de duas ou três pessoas, os estudantes, sob orientação do 
professor, produzem uma reportagem de rádio dentro dos padrões do jornalismo de rádio. Na 
atividade os alunos selecionam a sugestão de pauta trazida pelo professor, ou produzem suas pautas 
para debater com o mesmo. Após a escolha, os estudantes realizam a produção da matéria, que 
ocorre dividida em três principais momentos: produção da pauta; entrevistas; produção do texto 
para rádio e por fim, concluem com a gravação do material levantado. As pautas, escolhidas pelo 
professor, costumam abordar temas que proporcionam a reflexão e o olhar crítico relacionado a 
problemas sociais; promoção da igualdade entre pessoas; direitos humanos; cultura; música; 
esporte; saúde; política, entre outros. As reportagens produzidas pelos alunos são postadas no blog 
da oficina, intitulado “Conexão Scarpa”, em formato de áudio.  
 Outra atividade desenvolvida pelos alunos, sendo considerada a principal, ocorre na 
produção de um produto de vídeo em formato livre. Nessa atividade os alunos desenvolvem com 
toda a turma (uma única equipe) o processo de produção de vídeo, compreendendo todas as etapas, 
dentre elas: escolha do tema, criação de roteiro, composição de personagens, gravação e edição. Na 
atividade, considerada a principal nota do semestre, os alunos produzem em equipe, orientados pelo 
professor, um vídeo de aproximadamente 10 minutos de duração. Os vídeos produzidos pelas 
turmas são apresentados na “Vernissage”, para todos os alunos do CEP Scarpa. Os vídeos 
costumam apresentar teor humorístico, crítico ou paródico. Durante a seleção do tema e a criação 
do roteiro os alunos são estimulados a trabalhar em equipe e em desenvolver o processo criativo, já 
que são os responsáveis pela escolha do tema e do assunto abordado no vídeo.  
 A elaboração do roteiro é considera umas das etapas fundamentais para o desenvolvimento 
do produto, onde são discutidas em grupo, sugestões e ideias. Após a conclusão dos materiais os 
alunos são responsáveis pela edição do material, proporcionando assim, além do conhecimento 
crítico e o contato com técnicas básicas de edição e construção de vídeo.  
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 Além da produção do vídeo, no final do semestre os alunos assistem uma obra 
cinematográfica escolhida pelo professor. As obras selecionadas buscam apresentar teor crítico e 
relevante que proporcionam o debate e a discussão em sala de aula.  
 
4.3 PALESTRAS  
 
 Uma vez por semestre os professores da Oficina convidam um profissional da área de 
comunicação para realizar palestras com os discentes. Já passaram pelas palestras8 profissionais 
como: jornalista do Jornal Gazeta do Povo, professor Universitário, repórter de televisão, entre 
outros. Os encontros visam oferecer ao aluno o contato mais próximo com profissionais do 
mercado, além de aproximar da realidade da profissão. As palestras são realizadas sempre no início 
do semestre letivo, destinadas a todos os alunos da Oficina de Comunicação Impresso e Rádio e 
Vídeo.  
 

5. CONCLUSÃO  
 
 Como produtos resultantes do trabalho desenvolvido, os alunos das oficinas de 
Comunicação produzem matérias para o blog do curso (www.conexaoscarpa.net). Nessa plataforma 
os estudantes têm a possibilidade de veicular matérias produzidas ao longo do semestre que podem 
ser pautadas em acontecimentos e personagens relativos ao CEP Scarpa e ao município de Pinhais, 
ou mesmo a assuntos relevantes ligados à realidade destes jovens. A cada fim de semestre os 
estudantes produzem um jornal laboratório chamado “O Aprendiz da Notícia”, que está em sua 
oitava edição e onde são veiculadas matérias relativas ao Scarpa. Todos os conteúdos do jornal, 
bem como sua diagramação, são feitos pelos aprendizes. Além disso, os alunos de Rádio produzem 
e editam vídeos sobre temas relativos à instituição e ao cotidiano dos adolescentes e os exibem 
durante a Vernissage do Scarpa. Por fim, como produto das aulas de fotografia, os alunos montam 
um varal fotográfico com as fotos produzidas durante todo o semestre.  
 Assim, aliando teoria e prática, os alunos das oficinas de Comunicação do CEP Scarpa 
desenvolvem habilidades importantes relativas à comunicação como a capacidade de identificar 
valores notícias, que são os critérios para que um assunto se transforme em uma reportagem; fazer 
um trabalho de apuração e formulação de perguntas que antecedem uma entrevista; realizar uma 
entrevista se valendo de técnicas do jornalismo e da comunicação oral; desenvolver senso crítico 
para filtrar o conteúdo da entrevista; dominar técnicas de construção de um texto jornalístico, bem 
como a capacidade argumentativa textual e analisar e compor uma fotografia capaz de 
contextualizar o conteúdo de um texto de comunicação.  
 No contexto do desenvolvimento e andamento do curso, os adolescentes e jovens 
conseguem, por meio das oficinas e das práticas pedagógicas diferenciadas, desenvolver outras 
habilidades que serão úteis em seu futuro profissional e pessoal. Entre os aprendizados, é possível 
elencar a perda da timidez, própria da idade, bem como aquisição de confiança. Além disso, os 
estudantes aprendem a trabalhar em equipe, desenvolvem relações interpessoais e conseguem lidar 
melhor com situações adversas, pois se sentem mais preparados para isto.  
 
 
 
 
 

                                                 
8 Dentre os palestrantes que conversaram com os alunos, é possível destacar a presença dos profissionais Felipe 
Harmata Marinho, Paula Ferronato e Thais Travençoli.   
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CINEMA E EDUCAÇÃO NA TRILOGIA CLÁSSICA DOS FILMES STAR WARS1 
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RESUMO 
 
O presente trabalho explora as interfaces entre o cinema e a educação. O objetivo consiste em 
analisar os valores educativos de cunho moral presentes na franquia da trilogia clássica de Star 
Wars, de George Lucas, composta pelos filmes Star Wars IV – Uma Esperança (1977), Star Wars V 
– O Império Contra-Ataca (1980) e Star Wars VI – O Retorno de Jedi (1983). A pesquisa é 
classificada como descritiva com abordagem qualitativa. Já no que tange ao método de pesquisa, foi 
utilizado o qualitativo, partindo de um estudo interpretativo das linguagens cinematográficas. Para o 
estudo foram selecionadas e analisadas nove cenas, três de cada filme para atingir os objetivos do 
trabalho. Como resultado da pesquisa, foi possível perceber que a trilogia clássica é baseada em 
atitudes altruístas de praticamente todos os personagens envolvidos nas cenas analisadas. Logo, a 
partir da interpretação dos dados, é possível que filmes tão aclamados pela audiência, como os de 
franquia carreguem consigo mensagens pautadas em valores educativos de cunho moral. 
 
Palavras-chave: Comunicação; Educação; Cinema; Franquia; Star Wars.  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O cinema, nos campos de estudo da Comunicação Social, provoca reflexões acerca de seu 
uso como instrumento contributivo para a educação. Em meio aos filmes encontram-se aqueles de 
franquias, estes compreendidos por Donaton (2007) como produções cinematográficas que podem 
apresentar uma sequência, ou mesmo conter em sua trama, personagens e situações que são 
conhecidas pelas pessoas, sendo as obras apreciadas por um grande conjunto de espectadores.  

Em uma Hollywood contemporânea, essas franquias alimentam os negócios 
multimilionários do entretenimento, e provam que o público está cada vez mais interessado nas 
sequências de filmes. Nos últimos anos registrou-se o sucesso de grandes franquias que entraram 
para a história como aquelas que mais somaram aos cofres da indústria do entretenimento. Ao levar 
em conta a arrecadação mundial destes filmes o Universo Marvel aparece no topo da lista junto com 
Harry Potter somando individualmente a quantia de US$ 8,92 bilhões arrecadados em 12 filmes e 8 
filmes respectivamente, seguidos por James Bond que aparece com US$ 6,19 bilhões em 28 filmes 
produzidos. O Senhor dos Anéis arrecadou a quantia de US$ 5,85 bilhões em 7 filmes e, por fim, 
Star Wars somando US$ 4,54 bilhões em 7 filmes. (FORBES BRASIL, 2015). 

Além do cinema ser um produto que movimenta o mercado do entretenimento cujo qual 
despende altos investimentos, possui também sua importância cultural. Ao assistir um filme no 
cinema o indivíduo desloca-se para outro “universo”, e passa a ver o mundo de forma um tanto 
quanto diferente. O cinema, com sua linguagem própria, alimenta o imaginário humano e contribui 

                                                
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Educação, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM. 
2 Mestranda em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). E-mail: hochsprungju@gmail.com  
3 Doutorando em Comunicação e Linguagens (PPGCOM/UTP). Docente da Universidade Regional de Blumenau 
(FURB) e da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). E-mail: bona.professor@gmail.com  
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para a educação, seja ela formal, informal ou não formal.  Logo, apesar dos filmes serem produtos 
comerciais, frutos da indústria do entretenimento, existem aqueles que vão além, carregam consigo, 
por meio de sua linguagem, mensagens que ensinam valores. Thums (2003, p. 350) explica que “os 
valores são implantados no decorrer de nossas vidas. Não são instantâneos. Nem ganham 
significado de maneira aleatória”.  

Dentro desse contexto pensou-se na franquia Star Wars (1977, 1980, 1983, 1999, 2002, 
2005, 2015) considerada um fenômeno cultural, uma saga de sucesso acompanhada por uma legião 
de fãs que ultrapassa gerações e que além de tudo traz à tona valores educativos do ponto de vista 
moral.       

A franquia surgiu pelas mãos de George Lucas que criou uma narrativa que se passa em uma 
aventura intergaláctica, tendo como inspiração filmes de samurais dirigidos pelo japonês Akira 
Kurosawa (1910-1998). Logo, o que Lucas fez foi transformar as histórias de samurais em 
aventuras no espaço. O primeiro filme que deu origem a trilogia clássica de Star Wars foi lançado 
em 1977, com o título Star Wars IV – Uma Nova Esperança (1977), seguido por Star Wars V – O 
Império Contra-Ataca (1980) e Star Wars VI – O Retorno de Jedi (1983). Já a partir de 1999 surgiu 
a segunda trilogia: Star Wars I – A Ameaça Fantasma, (1999) – Star Wars II – O Ataque dos 
Clones (2002) e Star Wars III – A Vingança dos Sith (2005).  Recentemente, foi lançado o último 
filme da saga Star Wars VII – O Despertar da Força (2015).   

Ao aproximar o cinema da educação, Pereira e Silva, (2014), dissertam sobre a aparição de 
referências da saga Star Wars (1977) em um livro didático editado pela Editora Moderna e que tem 
como enfoque a “História Temática”. O filme aparece como uma incorporação contemporânea do 
mito do cavaleio medieval, a partir das lutas travadas entre o bem e mal, no qual o personagem do 
bem recebe o status de bravura e honestidade. Valores esses, segundo Thums (2003), abordados em 
educação moral, ligada ao comportamento humano mostrando ao indivíduo situações que envolvem 
o bem e o mal, o justo e o injusto. Encarrega-se de formar moralmente o indivíduo a partir da 
criação de situações que favoreçam sua formação, fazendo com que se torne uma pessoa boa.  

Dentro deste cenário, portanto, o trabalho tem como objetivo analisar os valores educativos 
presentes na franquia da trilogia clássica de Star Wars (1977, 1980 e 1983). O artigo faz uma 
revisão de literatura sobre educação e as mídias e, em seguida, realiza uma análise fílmica.  

2. EDUCAÇÃO  
 
2.1 EDUCAÇÃO E MÍDIA 

 
Na segunda metade do século XX, os sistemas e processos comunicacionais passaram por 

grandes mudanças, tanto em seu ritmo como em sua extensão e profundidade, de forma que ao 
passo que novos equipamentos de comunicação eram introduzidos no dia a dia das pessoas, novas 
formas de interações sociais surgiam, assim também como mudanças no modo de ser e existir, bem 
como as percepções que a sociedade tinha de tempo e espaço. Este movimento atingiu também as 
escolas, demandando que os educadores se adaptassem a essas novas mudanças (CITELLI, 2014).  

Desta forma, duas agências de socialização vêm se confrontando nos últimos tempos pela 
busca da hegemonia na formação dos valores dos atores sociais. A primeira formada pela escola e 
família, já a segunda, pelos meios de comunicação.  Em meio a esse contexto surge o campo da 
comunicação/educação, também conhecido por alguns estudiosos como Educomunicação, que tem 
a função de promover a aproximação dessas duas agências, propondo, justificando e procurando 
pistas para um diálogo entre ambos (BACCEGA, 2009).  

Ao pensar a mídia no cenário da educação é importante entender primeiramente a cultura 
como um produto gerado a partir da atividade material e simbólica desenvolvida pelos humanos, na 
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sequência, ela deve ser entendida como a capacidade humana de criar significados e, além disso, de 
interagir e estabelecer uma comunicação por meio de símbolos. (SETTON, 2015).      

Logo, ao considerar as mídias sob o olhar da educação, admite-se que as mesmas assumem o 
papel de produtora de cultura. Admite-se também que a cultura das mídias, aliada às suas técnicas e 
conteúdos veiculados pelos meios como: TV, cinema, rádio, internet, entrelaçados aos valores 
repassados pelos demais agentes de socialização tais como família, trabalho e escola, ajuda o ator 
social a constituir-se como sujeito, indivíduo, cidadão, dotado de personalidade própria e também 
de vontade e subjetividade distintas (SETTON, 2015). 

 
2.2 O CINEMA QUE EDUCA 

  
Apesar do presente estudo não se restringir apenas à educação formal, Napolitano (2009) 

oferece uma explicação clara acerca de como o filme pode ser traduzido em uma sala de aula. Desta 
forma, ao abordar as possibilidades de se trabalhar o cinema em sala de aula, o filme é reconhecido 
como um documento, que “pode ser analisado e discutido como produto cultural e estético que 
veicula valores, conceitos, atitudes e representações sobre a sociedade, a ciência, a política e a 
história.”. (NAPOLITANO, 2009, p. 20). 

Ao partir do momento em que o espectador estabelece uma conexão com a trama fílmica, 
passando a se reconhecer dentro dela por meio dos personagens, ele se identifica com a situação, 
logo se deixa conduzir pela narrativa passando a alimentá-la partindo de suas experiências pessoais. 
(SETTON, 2015).  

Um filme pode conduzir o espectador a uma experiência ambígua, passando do despertar da 
subjetividade e emoção à uma experiência que pode ser objetiva, racional e realista. Nesse sentido, 
o filme passa a estabelecer um contato direto tanto com a representação cultural desse espectador 
como com os seus valores. (NAPOLITANO, 2009).   

Sendo assim, é importante compreender que os valores fazem parte do ser humano, ou seja, 
são componentes de sua vida. Conforme disserta Thums (2003), os valores moldam o 
comportamento humano. Pode ser compreendido como “tudo aquilo que atribuímos algum 
significado pessoal e que é reconhecido dentro do ambiente coletivo. [...] Ele ocupa um lugar de 
extrema importância dentro do espaço vivenciado de cada ser humano.” (THUMS, 2003, p. 350). 

Para Puig (1998, apud DUARTE et al, 2004), o indivíduo somente poderá incorporar 
valores a sua vida e assim construir sua personalidade moral, quando entrar em contato com os 
campos de problematizarão moral que darão um norte a ele. Dentre esses campos de 
problematização estão a família, a escola e também os meios de comunicação.  

Conforme explica Puig (1998, p. 162):  
 

Cada sujeito vive um conjunto de “experiências de problematização moral” que o obriga a 
agir moralmente para aceitar e em seguida incorporar [...] essas experiências à sua 
personalidade. Esta atuação ajudará a aprimorar as capacidades morais do sujeito, e dotá-lo 
de certos guias de valor de caráter cultural, a formar um modo de ser pessoal que permitirá 
superar os problemas morais enfrentados e a melhorar sua relação com o meio social.   
 

 Logo, Duarte et al (2004, p. 48) esclarece que os “filmes funcionam como campos de 
problematização também porque possibilitam aos espectadores experimentar situações morais 
diversas, em condições muito distintas daqueles que vivenciam o seu cotidiano.”. 
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2.3 A EDUCAÇÃO E OS VALORES MORAIS 
 

Neste artigo, aborda-se a moral como uma forma de valor e se faz uma analogia à Puig 
(1998) o qual esclarece que a maioria das pesquisas realizadas por Piaget procura demonstrar a 
hipótese de que os jovens em condições normais de desenvolvimento experimentam dois tipos de 
morais: moral heteronômica e a moral autônoma. 

A moral heteronômica surge a partir da coação moral de um adulto. A criança considera a 
regra “[...] como sagrada, intangível, de origem adulta e de essência eterna; toda a modificação 
proposta é considerada pela criança como uma transgressão”. (PIAGET, 1994, p. 34). A criança 
somente irá atingir a moral autônoma quando passar a entender que “a regra é criada como uma lei 
imposta pelo consentimento mútuo, cujo respeito é obrigatório, se deseja ser leal, permitindo-se, 
todavia, transformá-la à vontade, desde que haja o consenso geral” (PIAGET, 1994, p. 34).  

A primeira trata-se de uma relação de coerção do adulto para com a criança, esta que, por 
meio do sentimento de afeto ou temor, obedece as regras impostas pelo adulto. Baseia-se apenas em 
uma relação de dever e obrigação que são seguidos, porém não vivenciados como próprias pelas 
crianças. A segunda está pautada no respeito mútuo, já que se trata de uma relação na qual as 
diferenças desaparecem e tendo como prática a reciprocidade. As regras agora passam a ser 
construídas por meio de uma prática cooperativa e por meio do diálogo, sendo seguidas com base 
no respeito e não mais na obrigação. (PUIG, 1998) 

No que tange ao procedimento de educação moral, Piaget entende que o método mais 
efetivo para educar moralmente uma criança é o ativo, no qual suas experiências morais passam a se 
dar em ambiente escolar. (LEPRE, 2005). Logo, “educar moralmente para Piaget é proporcionar à 
criança situações onde ela possa vivenciar a cooperação, a reciprocidade e o respeito mútuo e assim, 
construir a sua autonomia.” (LEPRE, 2005, p. 5). Piaget (1994, p. 155), explica que “a autonomia 
só aparece com a reciprocidade, quando o respeito mútuo é bastante forte.”.  

 Para deixar clara a importância da conduta dessas práticas no convívio escolar que mais 
tarde passa a se estender ao convívio em sociedade como um todo, pode-se ver seus princípios 
instaurados na Lei nº 9.394 que dita que “a educação [...] inspirada nos princípios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996). 
 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE 

  
Com objetivos de analisar a presença de valores educativos nos filmes de franquia Star 

Wars, a pesquisa se classifica como documental. Quanto ao método, este se refere ao qualitativo, já 
que está ligado a busca de informações não quantificáveis, investigando informações que levem a 
uma posterior interpretação dos dados. Para Gressler (2004, p. 88), esta pesquisa “é 
fundamentalmente interpretativa. A interpretação dos resultados desponta como a totalidade de uma 
especulação que tem como base a descrição de um fenômeno em um contexto.”. 

Diante do exposto, foi selecionada e analisada a trilogia clássica de Star Wars: Star Wars IV 
– Uma Nova Esperança (1977), seguido por Star Wars V – O Império Contra-Ataca (1980) e Star 
Wars VI – O Retorno de Jedi (1983). Conforme Duarte et al (2004) os filmes funcionam como 
campos de problematização já que fazem com que os espectadores entrem em contato com 
situações morais diversas, em condições distintas daqueles que vivenciam o seu cotidiano 

Três cenas de cada filme foram escolhidas, tendo como critério de análise, aquelas que 
continham situações em que se possa vivenciar a cooperação, a reciprocidade e o respeito mútuo. 
Estas práticas são as que Piaget entende como fundamentais para a educação moral de uma criança 
(LEPRE, 2005). 



392

 

As cenas selecionadas foram descritas em forma de texto acompanhadas da imagem. Logo 
então, o conteúdo da cena foi interpretado tendo por base a literatura selecionada para a análise 
fílmica a partir da observação dos planos e enquadramentos, referenciando Bernardet (1985), 
Rodrigues (2002) e Padilha e Munhoz (2010), os personagens, de acordo com Vogler (2006) e 
Comparato (2000) e o som, por meio de Campos (2007) e Field (2001). 

No que diz respeito aos planos cinematográficos, Bernardet (1985), explica que, buscando 
criar uma gramática para o cinema, teóricos atribuíram significados aos planos que podem ser: 
Plano Geral (PG), Plano de Conjunto (PC), Plano Médio (PM), Plano Americano (PA), Primeiro 
Plano (PP), Primeiríssimo Plano (PPP).  

Conforme explica Rodrigues (2002) o plano geral descreve o local onde a personagem se 
encontra, local em que a ação vai se passar. O plano conjunto enquadra dois ou mais personagens 
com a mesma função dramática.  

Quanto ao plano médio, este é responsável por valorizar as relações entre a personagem e o 
meio ou mesmo entre os personagens da história. Enquanto isso o plano médio apenas descreve os 
personagens agindo. Já com relação ao primeiro plano e o primeiríssimo plano, ambos são 
responsáveis por capturar as reações dos personagens. (BERNARDET, 1985).  

Por fim, o plano de detalhe, este que como o nome já diz, irá focar em partes do corpo e de 
objetos presentes na ação atribuindo a elas um valor dramático ou narrativo intenso (MUNHOZ; 
PADILHA, 2010). 

  A personagem carrega consigo características internas e externas próprias, passa por 
conflitos e interage com os outros personagens e/ou com ela mesma. (FIELD, 2001). Com relação a 
suas características, sua composição tem por base fatores físicos, sociais e psicológicos. 
(COMPARATO, 2000). Também podem incorporar arquétipos distintos, tais como: Herói, Mentor, 
Guardião do Limiar, Arautos, Camaleão, Pícaro e Sombra. (VOGLER, 2006).  

O som é muito importante em uma narrativa fílmica, expresso por meio de efeitos, música e 
diálogo. A fala é um importante elemento, já que é ela que dá voz ao personagem. É uma forma de 
revelar a personagem, suas emoções, seus pensamentos. Logo, quando essas falas são trocadas 
forma-se um diálogo. (CAMPOS, 2007).  Este diálogo, segundo Field (2001) é responsável por 
movimentar a história, surgindo como uma função do personagem o qual faz uso para expor suas 
emoções, pensamentos, revelando seus conflitos sejam eles internos ou externos.  

A minutagem das cenas selecionadas para análise, dos três filmes, estão expostos no quadro 
a seguir:  

 
 

 

Contexto I Contexto II Contexto III 
27’46” – 32’34” 74’ 03” – 76’ – 24” 116’ 35” – 117’ 03” 

4’48” 

 

2’21” 

 

0’28” 

 

 

 
 

Contexto I Contexto II Contexto III 
12’ 58” – 15’ 14” 82’56” – 85’29” 109’22” – 112’16” 

2’16” 

 

2’33” 

 

2’54” 
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Contexto I Contexto II Contexto III 
17’36” – 21’ 21” 39’45” – 45’16” 115’08” – 117’40” 

3’45” 

 
 

5’31” 

 
 

2’32” 

 

QUADRO 1: MINUTAGEM DAS CENAS ANALISADAS 
FONTE DO QUADRO: OS AUTORES 
FONTE DAS IMAGENS: DVDs DOS FILMES STAR WARS – RECORTE DOS AUTORES 
 
3.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
3.1.1 Personagem 

         
No que diz respeito a personagem, Field (2001) deixa claro que a personagem carrega 

consigo tanto características internas como externas próprias, passa por conflitos e interage com os 
outros personagens e/ou com ela mesma. Logo, tendo por propósito identificar a função dos 
personagens na cena, bem como seus arquétipos, chegou-se aos resultados explanados a seguir. 

Os personagens Obi-Wan Kenobi e Yoda revelam-se como Mentores ao longo de todo o 
filme, aconselhando sempre o jovem Skywalker a seguir o lado claro da força. Conforme explica 
Vogler (2006), o arquétipo de Mentor possui uma sabedoria divina, ensinando lições para o herói, 
motivando-o e protegendo, também oferta presentes, como, por exemplo, o sabre de luz que Obi-
Wan Kenobi deu para Luke .  

Já o personagem Luke assume o arquétipo de herói, podendo este estereótipo ser visto em 
diversos momentos, tais como ao salvar a princesa Leia do confinamento (segunda cena de Star 
Wars IV – Uma Nova Esperança), quando não deixa para trás seu amigo C3PO (primeira cena) e ao 
relutar contra o conselho de seus mestres, decidindo ajudar seus amigos (segunda cena do filme Star 
Wars V – O Império O Império Contra-Ataca).  Vogler (2006) explica que umas das funções 
desenvolvidas por esse arquétipo é a sua função heroica de agir perante situações compreendidas 
como cruciais e de extrema importância para a história. Trata-se de um herói voltado para o grupo. 
Para Vogler (2006) esse herói assume forte relação com a sociedade. Inicialmente, faz parte de uma 
sociedade, com a qual possuem laços afetivos, porém a sua jornada o leva para um lugar distinto e 
desconhecido. Sua história se baseia no desligamento da sociedade em que vivia, sua aventura 
sozinho e muitas vezes sua reintegração ao grupo. 

O herói Luke também enfrenta a possibilidade da morte ao enfrentar Vader (segunda cena 
do filme Star Wars V - O Império Contra-Ataca).  Em seu duelo com Vader, o jovem é claramente 
inferior, contudo o fato de enfrentá-lo mostra sua resistência ao lado negro da força, preferindo a 
morte do que se corromper ao lado negro. Conforme explica Vogler (2006), é função do herói lidar 
com a morte em algum momento na história. Ele desenvolve a função de sacrifício, estando 
disposto a se sacrificar em prol do bem ou causa justa.  

Além disso, o fato de Skywalker ser tentado diversas vezes a seguir o caminho mais fácil, 
entendido na história como o lado negro da força, não o torna menos herói e sim atribui a ele 
situações vivenciadas por quaisquer pessoas, o tornado humano. Vogler (2006) deixa claro que esse 
arquétipo possui defeitos e fraquezas, o que o torna mais real e humano, fato esse que leva a uma 
identificação com a plateia.        

O personagem Han Solo incorpora o arquétipo de camaleão ao longo de toda a trilogia, já 
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que é sabido que Han Solo era um grande mercenário e egoísta. Contudo, surpreende a todos em 
muitos momentos da história, alguns  deles assumindo o papel de heroísmo na história, seja ao 
salvar Luke do ataque de Vader (última cena do filme Star Wars IV – Uma Nova Esperança), ou 
mantendo Luke vivo em meio as temperatura congelante do planeta Hort (primeira cena do segundo 
filme).  Vogler (2006) explica que arquétipo de camaleão traz a dúvida para a história. É um ser 
mutante que pode mudar sua aparência ou mesmo seu estado de espírito.   

O personagem Leia, na cena que coube a análise, assume a função heroica ao resgatar Han 
Solo de uma hibernação (primeira cena do filme Star Wars V – O Império O Império Contra-
Ataca). Conforme explica Vogler (2006) a função heroica pode ser experimentada por outros 
personagens ao longo da história.  

Darth Vader, aparece em todos os momentos como a vilão da história, tentando sempre 
conduzir Luke para o lado negro da força, como na terceira cena do segundo filme quando Vader 
duela com Luke , assumindo o arquétipo sombra. Vogler (2006) entende esse arquétipo como 
aquele que representa uma figura malvada, que tem por foco a destruição do herói. 

Vader, ao longo de boa parte da trilogia, é exemplo de pessoa cujos valores morais não 
existem, é desprovido de caráter. Porém apesar de toda maldade, Vader assume no fim da história a 
função de heroísmo, impedindo que Luke fosse morto pelo Imperador (última cena do filme Star 
Wars VI – O Retorno de Jedi).        

De certa forma entende-se que na primeira trilogia a narrativa é movida por atitudes 
altruístas de praticamente todos os personagens, de valores morais notáveis, de caráter marcante e 
uma conduta humana digna.  

Logo, as características desses personagens vêm de encontro ao que Lepre (2005) explica 
sobre o que é educar moralmente para Piaget, educação esta que visa proporcionar que as crianças 
vivenciem situações nas quais haja cooperação, reciprocidade e o respeito mútuo.  

 
3.1.2 Planos e enquadramentos 
 

No que coube a análise de planos e enquadramentos notou-se que o plano mais utilizado nas 
cenas analisadas é o primeiro plano, seguido por plano conjunto, médio e geral. No primeiro e no 
segundo filme predominou o primeiro plano. Conforme Bernardet (1985) este plano tem por foco as 
reações emocionais dos personagens.  

Enquanto no último predominam o primeiro plano e o plano médio. De acordo com 
Bernardet (1985), este último busca valorizar as relações entre os personagens e o meio, ou entre os 
personagens da história.    

Ao partir das cenas analisadas, pode se ver a predominância do primeiro plano, focando nas 
emoções dos personagens. Diferente dos demais planos, este plano volta a atenção exclusiva para a 
personagem e o que ela tem a dizer ou a expressar, prendendo a atenção do espectador.  

Os planos são elementos que contribuem para a valorização da personagem na cena e o que 
ela tem a expressar, seja de forma oral ou não. No que tange aos valores analisados esse plano 
contribui para destacar um momento de salvamento em que a emoção da personagem é enaltecida 
(primeira cena do filme Star Wars IV – Uma Nova Esperança), ou com a revelação de um herói, 
como acontece na segunda cena de Star Wars IV – Uma Nova Esperança em que Luke revela para 
Leia. Também quando Han Solo se revela como salvador de Luke (terceira cena de Star Wars IV – 
Uma Nova Esperança), ou quando Han Solo implora para que Luke sobreviva (primeira cena de 
Star Wars V – O Império Contra-Ataca), ou quando Luke insiste  que é seu dever salvar seus 
amigos (segunda cena de Star Wars V – O Império Contra-Ataca). Seja quando Leia salva Han Solo 
do congelamento, revelando-se heroína (primeira cena de Star Wars VI – O Retorno de Jedi), ou 
quando Vader reluta entre qual lado deve ficar (bem ou mal), olhando para Luke e para o Imperador 
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(última cena de Star Wars VI – O Retorno de Jedi).  
 
3.1.3 Diálogo 
 

Já quanto a fala e o diálogo, os mesmos estavam presentes junto à imagem em praticamente 
todas as cenas analisadas, assumindo um papel de extrema importância na narrativa fílmica, seja 
para demonstrar às emoções dos personagens envolvidos no contexto, bem como revelar sua 
identidade e seus pensamentos. As únicas exceções aconteceram na primeira cena do filme Star 
Wars IV – O Despertar da Força, marcada por três momentos, no qual dois deles não foi necessário 
o diálogo, já que a ação foi autoexplicativa.  

O diálogo está presente em cinco cenas analisadas, duas pertencentes ao primeiro filme 
analisado (Star Wars IV – Uma Nova Esperança), duas ao segundo (por Star Wars V – O Império 
Contra-Ataca), e uma ao terceiro (Star Wars VI – O Retorno de Jedi).  Já a fala sozinha, ou seja, 
sem a presença do diálogo, pode ser encontrada na terceira cena do primeiro filme, na primeira cena 
do segundo filme e nas duas últimas cenas do terceiro filme.  

Quanto ao primeiro filme, na primeira cena percebe-se a presença do diálogo como forma de 
expressar os pensamentos e emoções dos personagens no momento, conduzindo a uma fala de 
consolo de um dos personagens, o qual mostra um gesto de amizade e de companheirismo.  Já na 
segunda cena, o papel do diálogo serve como uma forma de identificação da personagem bem como 
sua função, trata-se da cena do resgate da Princesa, pelo Jovem Luke.  

Já no segundo filme, na segunda cena, a troca de diálogos é intensa entre Obi-Wan Kenobi, 
Yoda e Luke, na qual Luke se vê na responsabilidade de ajudar seus amigos sequestrados por Darth 
Vader. O diálogo está pautado na relutância de Luke em seguir o conselho dos mestres em não 
partir em viagem a fim de ajudar seus amigos. Luke expressa seus pensamentos, por meio de sua 
voz. Ao partir desse contexto, faz-se uma alusão a Campos (2007), o qual explica que a fala é 
impulsionada pela motivação dos personagens de querer se expressar oralmente, e esse querer passa 
a estimular seus pensamentos, que por seguinte movimentam suas falas, conduzindo a um diálogo. 

Na terceira cena, Vader está lutando contra Luke buscando tentá-lo ao lado negro da força, o 
qual reluta em ceder ao lado negro. O diálogo é repleto de emoção e expõe constantemente o 
pensamento dos personagens envolvidos, revelando quem são elas, bem como suas vontades. 
Conforme explica Field (2001), o diálogo surge como função da personagem, expondo suas 
emoções e pensamentos, mostrando-a para o público, revelando seus conflitos internos bem como 
conflitos externos. 

No terceiro filme, a troca de diálogo se dá com o salvamento de Han Solo. O diálogo, 
conduzido pela fala, foi fundamental, conduzindo para a identificação da personagem que resgata 
Han Solo, ressaltando sua importância no contexto. 

Já quanto a presença apenas das falas, no primeiro filme é possível encontrar a presença 
desta na terceira cena, na qual é importante para revelar a identidade da personagem e sua emoção, 
ao salvar Luke do míssil que iria em direção a Luke.  

No segundo filme a fala sozinha está presente na primeira cena, esta em que Han Solo salva 
Luke da hipotermia. A fala de Han Solo revela os pensamentos e a emoção da personagem, que 
pede para que o jovem se mantenha vivo e para que o mesmo responda a seu sinal, contudo Luke 
está desacordado. Como o jovem não responde o diálogo não é possível.   

Por fim, no terceiro filme encontra-se a presença da fala na segunda cena, em que Yoda 
aconselha Luke não alimentar sentimentos como a raiva, a agressividade e o medo, já que estes o 
levariam para o lado negro da força. Por meio da fala, o mentor expressa seus ensinamentos, 
expressando seus pensamentos. Já na terceira cena vê-se Luke implorando pela ajuda de seu pai, 
este que inicialmente o ignora. Contudo, apesar de sua relutância inicial em ajudar seu filho das 
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garras do imperador, Vader entoa um eloquente “não” e então detêm o imperador, impedindo que o 
maligno Lord Sith matasse Luke.  

Ao partir desse entendimento, e possível compreender o que Campos (2007) explica sobre a 
fala, esta compreendida como uma forma de revelar a personagem, suas emoções, seus 
pensamentos. 

O diálogo e a fala foram reveladores, expressando a emoção, bem como o pensamento e as 
vontades dos personagens dado cada contexto. Por meio delas, combinadas com as demais 
linguagens, foi possível detectar a presença de situações que são compreendidas como aquelas que 
conduzem para uma educação moral pautadas em valores. Logo, a partir do entendimento de Lepre 
(2005), para Piaget a educação moral de criança se dá quando ela presencia algumas situações tais 
como mostradas nesse trecho, que são: a cooperação e o respeito mútuo.  

Essas situações se revelam com Yoda e Obi-Wan Kenobi expressando seus saberes a fim de 
que o herói da história não fosse tomado pelo lado negro da força, lado esse que pode ser 
compreendido como ações contrárias ao bem comum, ao respeito com os outros, a harmonia entre 
as pessoas, seja vendo na prática esses ensinamentos se concretizando pelas atitudes de Luke que 
não se deixa influenciar pelo mal. Ou mesmo quando o jovem reluta contra alguns conselhos de 
seus mestres em defesa de princípios os quais acha correto seguir, revelando uma atitude de 
cooperação. Também foi importante para revelar a heroína do resgate de Han Solo, ou mesmo para 
Luke identificar-se no resgate de Leia. Seja para Luke se mostrar como uma pessoa companheira e 
amiga de C3PO, ou mesmo para Han Solo demonstrar uma atitude de cooperação ao salvar Luke da 
mira de Vader, ou revelando a atitude altruísta e de respeito mútuo de Han Solo, ao ver seu amigo 
morrer de hipotermia, buscando uma maneira de deixá-lo vivo.   
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O presente trabalho abordou filmes de franquia e a presença de valores educativos de cunho 
moral encontrados em suas narrativas, a partir de uma análise da linguagem cinematográfica. O 
trabalho foi constituído por estudos sobre a temática e análise dos filmes Star Wars, tendo por base 
a trilogia clássica.  

Apesar dos filmes de franquias serem considerados produtos mercadológicos, dependendo 
de grandes esforços publicitários a fim de gerar lucro, é importante destacar que em alguns casos é 
possível obsevar o cinema além de um produto feito para comercialização. É factível, em alguns 
destes filmes, a presença de campos de problematização, expondo às crianças situações que 
contemplem valores morais, estes que podem vir a auxiliar no processo de desenvolvimento da 
educação moral delas.  

Ao relacionar o cinema com a educação, a partir dos objetos de estudo, percebeu-se que na 
trilogia clássica de Star Wars, os personagens, em sua grande maioria, são agraciados com um 
caráter moral a partir de suas atitudes em benefício dos demais. E neste caso inclui-se também o 
vilão da história, o qual se redime no final do Filme Star Wars VI – O Retorno de Jedi, mostrando 
que o filme se constrói contemplando atitudes altruístas dos personagens, pautadas em um respeito 
mútuo entre eles.  

Quanto aos objetivos, a análise atendeu aos objetivos, tanto geral como específicos do 
trabalho, ao analisar as funções dos personagens e seus estereótipos, os planos e enquadramentos 
utilizados, analisando os diálogos presentes nas cenas possibilitando a identificação das mensagens 
educativas presentes nos filmes da franquia. 

O tema é de extrema relevância, ao partir do estudo das interfaces entre o cinema e a 
educação, possibilitando maior visibilidade ao cinema de franquia, impulsionado pela publicidade, 
para fins educativos. Ao longo da pesquisa surgiram algumas limitações somente no que diz 
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respeito a encontrar publicações que tratassem do assunto franquia de filmes e valores morais em 
um mesmo trabalho. Verificou-se que existem muitas publicações sobre franquias, mas poucos são 
os trabalhos que tratam esses filmes como aqueles que, por meio de sua narrativa, podem contribuir 
também para a educação moral das crianças.     
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O TEXTO PUBLICITÁRIO1 NO CONTEXTO ESCOLAR: PROMOVENDO PRÁTICAS 
DE LETRAMENTO E CIDADANIA2 
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RESUMO 
  
Este trabalho busca colaborar com a interface comunicação e educação sugerindo a utilização de 
publicidades em sala de aula. Para isso, inicialmente são apresentados os conceitos de publicidade e 
propaganda (SANT’ANNA, BIGAL, SANTAELLA E NORTH), assim como a multimodalidade da 
comunicação (HEMAIS). Em seguida, são abordados os multiletramentos (LEMKE) e a mídia-
educação (FANTIN, BUCKINGHAM). A partir de tais conceitos, são sugeridas três atividades 
pedagógicas nas quais é possível utilizar publicidades em contexto escolar, em uma perspectiva de 
letramento crítico, na qual o aspecto de prática social da mídia-educação é fomentado. Os exemplos 
são direcionados à disciplina de Língua Portuguesa, mas não se limitam a tal, podendo ser adaptados 
a outras áreas do conhecimento. As conclusões referem-se a análises de que o ambiente escolar é 
permeado por comunicações multimodais e, portanto, devem promover multiletramentos. 
Publicidades audiovisuais e estáticas são compreendidas como estruturas que podem colaborar com 
a formação dos estudantes nas instâncias de provisão, de proteção e de participação midiáticas.  
 
Palavras-chave: Multiletramentos; Multimodalidade; Letramento crítico; Publicidade. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Com as tecnologias digitais nossas formas de comunicação e interpretação ganharam novas 
configurações. Estamos cada vez mais “cercados” de textos multimodais que apresentam diferentes 
semioses (sons, gestos, imagens estáticas e em movimento). O ato de ler o mundo diante dessas novas 
configurações textuais acaba também se modificando, na medida em que a construção de sentidos 
não se dá apenas na leitura do verbal, mas sim na construção das relações desses elementos 
composicionais. Diante desse cenário, a educação acaba tendo novos desafios, pois precisa incluir em 
suas preocupações a formação desse novo leitor e produtor de textos. De acordo com Ferraz (2012, 
p. 99): 

 
Essas transformações, como pequenas revoluções, introduzem a multimodalidade ao 
cotidiano e, consequentemente, alteram a maneira de lermos e o próprio conceito de ler. A 

                                                 
1 Nesse trabalho não estamos nos atendo a fazer distinção entre os termos publicidade e propaganda, por isso utilizamos 
as expressões “texto publicitário” ou “gêneros publicitários” uma vez que nossa proposta abrange as duas categorias de 
texto.  
2 Trabalho inscrito para o GT – Comunicação e Educação, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
3  Doutoranda em Estudos Linguísticos e Literários na Universidade de São Paulo (USP), professora de língua inglesa na 
SEED-PR e na Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras (FACEL). Contato:katiamulik@yahoo.com.br  
4  Mestranda em Educação e Comunicação na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Bolsista CAPES/DR. 
Contato:barbaramalcut@gmail.com.  
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tipografia parece influenciar o leitor do século XXI. Isso porque os recursos da cultura de 
massa (cinema, televisão e rádio) são lidos, normalmente, como os escritos considerados 
tradicionais, numa concepção igualmente tradicional à dada aos livros, jornais e textos 
utilizados em ambientes escolares e em aulas de leitura. 

 

Partindo dessas breves reflexões propomos nesse artigo (re) pensar o trabalho pedagógico 
com um gênero textual bastante presente no cotidiano dos estudantes: a publicidade. Elegemos esse 
gênero por acreditarmos em seu potencial como problematizador para debates em sala, uma vez que 
contempla temáticas abrangentes, nas suas múltiplas formas de linguagem e na sua estrutura 
composicional. Ao explorar esses elementos, o trabalho pedagógico recorrendo a textos publicitários 
possibilita o desenvolvimento de práticas de letramento crítico e multiletramentos tão necessárias 
para a promoção de diferentes usos da linguagem e do desenvolvimento do potencial crítico no 
contexto escolar.  

Nesse sentido, além de apresentar aspectos que visam a caracterizar o gênero publicitário e 
discussões teóricas atreladas ao letramento crítico e multiletramentos, fazemos algumas sugestões 
didáticas que partiram de reflexões em sala de aula no ensino da Língua Inglesa, mas que podem ser 
adaptadas para aulas de língua materna ou outras línguas, bem como servirem para problematizar 
questões em outras disciplinas escolares.  
 
 
2. GÊNEROS PUBLICITÁRIOS E MULTIMODALIDADE 
 

Sant’Anna (2002) explica que, embora sejam utilizados como sinônimos por alguns 
pesquisadores, publicidade e propaganda são termos distintos. Para o autor, a primeira deriva da 
palavra latina publicus e “designa a qualidade do que é público [significando] o ato de vulgarizar, de 
tornar público um fato, uma ideia” (SANT’ANNA, 2002, p.75), já o segundo caracteriza-se como 
“uma propagação de princípios e teorias [...], deriva do latim propagare [que deriva de pangere, e 
que está atrelado da ideia de] propagação de doutrinas religiosas ou princípios políticos de algum 
partido” (idem). Dentro de um caráter ideológico, publicidade visa a divulgação e o tornar público, 
enquanto que propaganda objetiva a implantação ou a inclusão de uma ideia na mente de outrem. Nas 
palavras de Bigal (1993, p. 21) “a publicidade divulga produtos, marcas e serviços (publicação), a 
propaganda divulga ideias, proposições de caráter ideológico, não necessariamente partidárias 
(propagação) ”. Em suma, a publicidade auxilia a gerar lucros e a propaganda a gerar adesões.  
  A mensagem publicitária, enquanto gênero textual relaciona-se a uma multiplicidade de 
meios e estratégias semióticas. De acordo com Santaella e Noth (2010), “todo o processo de 
publicidade implica um ato semiótico da troca de mensagem que tem como meta um ato econômico 
de troca de mercadoria” (idem p. 78), ou seja, toda a mensagem publicitária visa a ‘venda’ de uma 
ideia ou produto atribuindo-lhes qualidades positivas. Para isso, algumas estratégias são utilizadas. 
Uma delas é a estratégia da ocultação na qual os interesses econômicos do anunciante são evitados e 
bastante mascarados. Assim, “o apelo de compra, o apelo ao consumidor para que ele compre o 
produto é totalmente evitado ou substituído pelo apelo (como ‘desfrute X’)” (idem, op.cit.). 

Santaella e Noth (2010, p. 81) explicam que a publicidade pode ser recepcionada pelo 
consumidor em dois níveis: o nível da mensagem pública e o nível da mensagem escondida e 
profunda. Ademais, as características semânticas em tais mensagens podem aparecer dentro de uma 
estrutura binária em que, 
 

Aspectos ortográficos: grafias exóticas, por exemplo; aspectos fonéticos: rima, ritmo, 
aliteração, paronomásia; aspectos morfológicos: criações lexicais, mais ou menos marginais, 
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ressegmentações; aspectos sintáticos: topicalização, paralelismos, simplicidade estrutural; 
aspectos semânticos: polissemia e homonímia, ambiguidade, antonímia; linguagem figurada: 
metáfora e desmetaforização, metonímia, personificação; o jogo com a frase feitas e com a 
palavra; os chamados desvios linguísticos da norma padrão ou do sistema concebido mais 
abstratamente (SANDMANN, 1993, p. 13). 

 
O texto publicitário caracteriza-se como multimodal. De acordo com Rojo (2012, p. 19) a 

multimodalidade ou multissemiose caracteriza-se como “textos compostos de muitas linguagens (ou 
modos, ou semioses) e que exigem capacidades e práticas de compreensão e produção de cada uma 
delas (multiletramentos) para fazer significar”. Como exemplo de texto multimodal, Rojo (2012) 
menciona o gênero capa de revista. Neste gênero temos a linguagem verbal, a diagramação 
(disposição das informações na página), as imagens (que geralmente passam por um processo de 
tratamento - Photoshop).        

No que diz respeito à construção de sentidos nos textos multimodais e à co-presença de modos 
distintos de comunicação, Hemais (2015, p. 32) afirma que: 

 
O que é mais importante assinalar é como os modos interagem na construção dos significados 
da comunicação social, e cada modo contribui para os significados de acordo com sua 
capacidade de criar significados. O texto verbal em um anúncio, por exemplo, cria parte dos 
significados por meio de escolhas de elementos gramaticais e lexicais que expressam os 
conteúdos. De modo diferente, a foto de uma celebridade no anúncio constrói parte dos 
significados por meio da organização espacial e do olhar da pessoa que está na foto. O verbal 
e o visual se complementam, e potencializam os efeitos de sentido para o leitor. 

 
Em suma, Hemais coloca que a comunicação humana é essencialmente multimodal. Tanto a 

fala quanto a escrita se caracterizam por formas distintas de construir a informação. Assim, em uma 
conversa ou em uma aula expositiva, o sujeito que fala pode se utilizar de gestos e de expressões 
faciais distintas que são elementos constitutivos da materialidade da informação. Com relação à 
escrita, é preciso deixar claro que para um texto se caracterizar como multimodal não é necessário 
que ele apresente imagens, fotos, pinturas ou gráficos, pois este se constitui pela disposição das 
informações tanto no papel quanto na tela, que também trazem informações e permitem que o leitor 
consiga identificar o gênero textual em questão, aspecto crucial que possibilita a interpretação. 
Podemos tomar como exemplo uma placa de trânsito. Alguém que precisa chegar a determinado 
destino sabe onde e que texto procurar para obter informações referentes a sua localização e 
deslocamento. Outro exemplo seria uma receita culinária, se alguém deseja fazer determinado prato 
e precisa ir até o supermercado para adquirir os ingredientes sabe que deverá procurar na parte inicial 
do texto onde estão listados os nomes e as respectivas quantidades dos produtos necessários. Assim, 
percebe-se que os modos semióticos não funcionam de forma separada. 
 
 
3. (MULTI) LETRAMENTOS E MÍDIA-EDUCAÇÃO 
 

A noção de multiletramentos surgiu a partir das discussões propostas pelo New London Group 
(doravante NLG) em um colóquio realizado em setembro de 1994, onde educadores reunidos em New 
London (New Hampshire, nos Estados Unidos), debateram sobre a pedagogia do letramento. Dentre 
as discussões do grupo estavam em pauta questões como: 
 

 As tensões pedagógicas entre a imersão e modelos explícitos de ensino; 
 O desafio com relação à diversidade cultural e linguística; 
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 Os proeminentes modos de comunicação e as tecnologias e 
 A reestruturação e os usos de textos em locais de trabalho.   

       
Para Lemke (2010, p.455) letramento configura-se em um “conjunto de práticas sociais 

independentes que interligam pessoas, objetos midiáticos e estratégias de construção de significados”. 
São a chave entre o “eu e a sociedade”, o meio pelo qual participamos, agimos e somos moldados nos 
sistemas e redes “ecossociais”. Os letramentos, ao passo que modificam a dinâmica desses sistemas 
transformam nossas identidades, percepções e possibilidades de compreender as coisas. Lemke 
(2010) defende de forma categórica que: 

 
todo letramento é letramento multimidiático: você nunca pode construir significado com a 
língua de forma isolada. É preciso que haja sempre uma realização visual ou vocal de signos 
linguísticos que também carrega significado não-linguístico (por ex.: tom da voz ou estilo da 
ortografia). Para funcionarem como signos, os signos devem ter alguma realidade material, 
mas toda forma material carrega, potencialmente, significados definidos por mais de um 
código. Toda semiótica é semiótica multimídia e todo letramento é letramento multimidiático 
(LEMKE, 2010, p. 456). 

        
Lemke acredita que houve um tempo em que poderíamos construir significados na língua de 

forma mais independente dos recursos visuais, contudo as tecnologias estão nos movendo da era da 
escrita para a era da ‘autoria midiática’. Os contextos em que as imagens e as palavras aparecem 
determinam seus significados. Esses últimos, por sua vez, não são fixos, mas multiplicativos, ou seja, 
“o significado da palavra se modifica através do contexto imagético e o significado da imagem se 
modifica pelo contexto textual fazendo do todo algo muito maior do que a simples soma das partes” 
(LEMKE, 2010, p. 456). 

Neste contexto de letramentos multimodais, que não considera apenas a apropriação de 
códigos escritos na alfabetização, mas defende uma compreensão global dos códigos de significação 
que permeiam os indivíduos, encontramos a Mídia-Educação, que permeia os campos da educação e 
da comunicação. De acordo com Monica Fantin (2006, p.36), a Mídia-Educação pode ser 
compreendida:  

 
[...] como campo de conhecimento interdisciplinar na interseção entre as ciências da 
educação (didática em particular) e as ciências da comunicação (principalmente a sociologia 
da comunicação e a semiótica), delineando-se também como possível disciplina; e pode ser 
entendida como prática social em contextos não só extraescolares. Ou seja, podemos 
entender a mídia-educação como duas áreas de saber e de intervenção em diversos contextos: 
como práxis educativa com um campo metodológico e de intervenção didática; e como 
instância de reflexão teórica sobre estas práxis (com objetivos, metodologias e avaliação).  
 

David Buckingham (2007), pesquisador britânico que investiga a Mídia-Educação, nos alerta 
para os direitos das crianças e dos adolescentes no ambiente tecnológico da atualidade. No livro 
Crescer na Era das Mídias Eletrônicas (BUCKINGHAM, 2007), o autor esclarece sobre os “3P” de 
tais direitos: proteção, provisão e participação. Ao compreender que crianças e jovens então sendo 
inseridos no “mundo adulto”, no qual os meios de comunicação os perpassam cotidianamente, o autor 
afirma que não é possível pensar apenas em proteger as crianças, mas sobretudo “[...] ter a coragem 
de prepará-las para lidar com ele [mundo midiático], compreendê-lo e nele tornar-se participantes 
ativas, por direito próprio” (BUCKINGHAM, 2007, p. 295).  

Desta maneira, o autor entende a provisão como oferta de contato midiático às crianças e 
jovens. A proteção, ao ser compreendida como uma defesa de crianças e jovens contra informações, 
consumos e culturas inapropriados, relaciona-se ao contexto crítico, pois busca fomentar 
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compreensão, intepretação e avaliação de conteúdos midiáticos. Por fim, a participação relciona-se 
ao contexto produtivo, na medida em que ambos compreendem o aspecto ativo de manifestação de 
crianças e jovens. 

 
 

4. SUGESTÕES DIDÁTICAS 
 
 Considerando a multimodalidade (HEMAIS, 2015) da comunicação e a compreensão de 
“tornar público” inerente à publicidade (SANT’ANNA, 2002), neste trabalho propomos a inclusão 
do gênero publicitário em atividades pedagógicas. Desta forma, compreendemos o ambiente escolar 
enquanto permeado por diferentes códigos de significação e, assim, defendemos que o letramento 
promovido pelas instituições de ensino seja multimidiático (LEMKE, 2010). Com enfoque em 
práticas que podem ser realizadas em aulas de Língua Portuguesa, pensamos aqui em atividades 
mídia-educativas como práticas sociais e que comportem a provisão, a proteção e a participação dos 
estudantes. 

Portanto, práticas pedagógicas com gêneros publicitários podem partir do uso de propagandas 
audiovisuais ou estáticas. Incialmente é recomendável que o professor procure identificar o 
conhecimento prévio e a familiaridade dos alunos com relação ao gênero. A partir disso, propomos 
três atividades que podem ser desenvolvidas na disciplina de Língua Inglesa, mas também estendidas 
a outras áreas do conhecimento. 

A primeira delas relaciona-se com a provisão (BUCKINHGAM, 2007) e sugere a apreciação 
de propagandas de marcas/empresas/produtos internacionais em diferentes países. Assim, embora a 
diferença de idiomas possa representar uma barreira, outros elementos como efeitos sonoros, imagens 
ou narrativas podem ser debatidos, verificando mudanças culturais, intensões dos anunciantes ou 
estratégias de ocultação. Desta forma, quando Buckingham (2007) aborda a provisão, entendemos 
que tal oferta não se relaciona apenas com a disponibilidade de aparelhos midiáticos aos jovens, mas 
se refere ao contato com diferentes meios, assim como à oportunidade de pensar sobre/descontruir as 
estruturas midiáticas naturalizadas pelos estudantes. Nesse primeiro momento, o professor pode 
convidar seus alunos a refletirem sobre elementos verbais e não verbais contidos nesses textos e como 
eles se relacionam entre si. É importante fazer com que os alunos consigam identificar os elementos 
básicos de um texto publicitário como o slogan, a identificação da marca/ anunciante, o público-alvo, 
objetivo do texto e o produto/ serviço ou ideia que está sendo vendida.  

A segunda sugestão relaciona-se com a proteção (BUCKINGHAM, 2007), na medida em que 
busca promover reflexão nos estudantes sobre temas sociais relevantes, como meio ambiente e a 
posição das mulheres na atualidade. Assim, sugerimos que as seguintes propagandas (figura 1 e 2) 
sejam apresentadas aos estudantes e, a partir das impressões fomentadas em debates coletivos, textos 
sejam produzidos (e aqui podemos pensar em textos escritos, mas também desenvolvidos em outras 
estruturas).  

O trabalho com esses textos publicitários pode partir da reflexão sobre a construção 
multimodal e a intencionalidade desses elementos. No texto 1, temos a imagem de uma mulher que 
representa possivelmente a cultura islâmica, devido as suas vestimentas. A publicidade foi feita com 
base na ideia de buscas do Google. A função de auto completar é elaborada com base na recorrência 
de buscas pelos internautas.  O texto é produzido para suscitar reflexões sobre como a imagem da 
mulher tem sido construída socialmente e o impacto que isso pode ter no que diz respeito a igualdade 
de gênero.  O professor pode fazer questionamentos aos alunos para que eles exercitem a leitura 
crítica para além do verbal e procurem entender o modo como o texto foi elaborado e quais efeitos 
de sentido essa produção pode provocar, como, por exemplo: Qual ou quais culturas essa mulher 
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representa? O que levou você a essa conclusão? Por que ela foi escolhida para essa propaganda? O 
que essa imagem de busca na internet tem a ver com a propaganda? Por que a busca está localizada 
na boca da mulher?5  

 
 

 
 

FIGURA 1 – PROPAGANDA DA UN WOMEN 
FONTE: Google imagens6  

 
 
No caso da do texto 2, a proposta também parte de alguns questionamentos sobre a construção 

da imagem e seus efeitos de sentido. A proposta do texto é alertar para a extinção devido à pesca 
do bluefin tuna, ou em português, atum rabilho recorrendo a imagem de um animal, no caso o urso 
panda, que aparentemente chama mais atenção e acaba recebendo mais cuidado com relação a 
extinção. Nesse sentido, alguns questionamentos para análise seriam: Qual a sua compreensão com 
relação a construção das imagens nessa propaganda? Quais animal foi substituído pela imagem de 
um urso panda? Como o urso panda é visto na sociedade? Você acredita que os animais das variadas 
espécies são respeitados e protegidos igualmente?  

 
 
 

                                                 
5 Essas perguntas foram utilizadas na análise das propagandas aplicadas com alunos do Ensino Médio nas aulas de 
Língua Inglesa. Para o presente artigo traduzimos as questões a fim de ampliar a compreensão de nossa proposta.  
6Link:http://newsfeed.time.com/2013/10/18/new-ad-campaign-uses-popular-search-terms-to-show-how-the-world-
really-feels-about-women/  
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FIGURA 2 –  PROPAGANDA DA WWF 
FONTE: Google Imagens7 
 
 
 
 Desta maneira, entendemos que a proteção evidenciada por Buckingham (2007) está além de 
proibições ao consumo de sites/aplicativos/programas inapropriados ou não condizentes com os 
estudantes, referindo-se também à promoção de reflexões que façam com que a utilização midiática 
de crianças e jovens seja cada vez mais autônoma e crítica, em uma perspectiva que fomente a 
cidadania entre os estudantes. 
 Por fim, nos aproximando da participação (BUCKINGHAM, 2007), propomos que práticas 
pedagógicas já realizadas de forma tradicional (através de produção escrita) sejam ampliadas 
recorrendo utilização do texto publicitário. Após o trabalho de análise sugerido os alunos podem ser 
divididos em pequenos grupos para elaborarem seus próprios textos publicitários. O professor pode 
sugerir temas sociais como: igualde de gênero, direito a educação, cuidado com os animais e a 
natureza entre outros. Cada grupo poderá criar sua publicidade e apresentá-la argumentando sobre o 
porquê da escolha temática e sobre a forma como pensou a construção de seu texto Esses textos 
podem ser feitos em forma de cartazes, audiovisuais ou outras formas de produção de conteúdo. Desta 
forma, acreditamos que a autoria dos estudantes será evidenciada e que eles se sentirão mais 
integrantes das atividades escolares, sem deixarmos de lado os conteúdos previstos. 
 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O objetivo deste artigo foi apresentar algumas possibilidades de uso do texto publicitário no 
contexto escolar como forma de promover criticidade e cidadania. Para isso, trouxemos algumas 
caracterizações dos textos publicitários seguida de questões teóricas voltadas para o campo 
educacional como a noção de (multi) letramentos e mídia-educação. Nosso intuito foi promover o 
diálogo entre as áreas da Educação e da Comunicação mostrando suas interfaces.  

As sugestões didáticas aqui apresentadas foram realizadas no contexto escolar e nos ajudam 
a (re) pensar sobre novas possibilidades de ensino e no papel que a escola exerce hoje. Nesse sentido 

                                                 
7 Link: https://adsoftheworld.com/media/print/wwf_panda_3  
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concordamos com Rojo (2012) que defende a necessidade de uma ética e estética no ensino. Segundo 
a autora, cabe a escola tomar para si discussões sobre uma perspectiva crítica as “éticas ou costumes 
locais, construir uma ética plural e democrática; discutir criticamente as diferentes ‘estéticas’, 
construir variados critérios críticos de apreciação de produtos culturais locais globais” (ROJO, 2012, 
p. 28). Portanto, cabe à escola desenvolver letramentos críticos que possibilitem transformar os alunos 
para além de “consumidores acríticos” para “analistas críticos” (ver figura 3). 

 

 
 

USUÁRIO FUNCIONAL 
 

 Competência técnica 
 Conhecimento prático  

 
CRIADOR DE SENTIDOS 

 
  Entende como diferentes 
tipos de texto e de 
tecnologias operam 
 
 
 

 
 
 

ANALISTA CRÍTICO 
 

  Entende que tudo o que é 
dito e estudado é fruto de 
seleção prévia  

 
 
 

TRANSFORMADOR 
 

 Usa o que foi aprendido 
de novos modos.  
 
 

 
FIGURA 3 – TIPOS DE USUÁRIOS  
FONTE: ROJO (2012) 
 

Acreditamos que os estudantes podem sim ter um papel mais agentivo e transformador da 
sociedade. Para isso é preciso que as práticas pedagógicas contemporâneas deixem de atuarem sobre 
uma perspectiva funcional e passem entender o aluno como construtor de sentidos e de conhecimento 
capaz de analisar o seu entorno e também de transformá-lo.  
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A ESCOLA DOS NATIVOS DIGITAIS: ENTRE TICs E MÍDIAS1 

 
Murillo Pereira Azevedo2 

 
RESUMO 
  
Antes da criança chegar à escola, já passou por processos de educação importantes. Os alunos de 
hoje não conhecem o mundo antes da popularização dos videogames, smartphones, redes sociais e 
do Google. Os estudantes de hoje não são as pessoas que o sistema educacional foi delineado para 
ensinar. A sociedade contemporânea adotou as TICs, em especial a Web 2.0, com muito 
entusiasmo, porém a educação ainda observa à distância e suspeita das supostas vantagens das 
novas tecnologias. Este ensaio pretende destacar a importância das mídias e das TICs na rotina da 
escola. Os jovens têm maior empatia cognitiva   e expressiva com as tecnologias e com os novos 
modos de perceber o espaço e o tempo. Há de se atentar que mais importante que o conteúdo seja a 
forma de se comunicar com os alunos. Ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, 
profunda, constante entre o que chamamos mundo físico e mundo digital. A educação escolar 
precisa compreender e incorporar mais as novas linguagens, as mídias e as TICs tem papel 
fundamental nessa transição. O vídeo, principal exemplo de mídia neste trabalho,  flutua entre a 
ficção e o real, entre o filme e a televisão, em vias informáticas e digitais, nesse espaço entre a arte 
e a comunicação. É impensável não usar as novas tecnologias auxiliando no processo formal de 
educação e considerar os conhecimentos dos alunos sobre as TICs é responsável pedagogicamente 
dada modernização tecnológica por qual passa sociedade contemporânea. 
 
Palavras-chave: mídias; TICs; comunicação; novas tecnologias; nativos digitais. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 O modelo educativo vigente (tradicional) é escoltado por um sistema vertical, autoritário na 
relação professor-aluno e linearmente sequencial no aprendizado. A educação no mundo em transito 
exige transformar dos espaços, das metodologias e dos modelos de aprendizagem há muito 
reproduzidos. Escolas atentas às mudanças buscam alternativas a oralidade em sala de aula, 
simplesmente porque os alunos não aceitam o modelo hierárquico, catedrático e uniforme de 
aprender. 

 
Os Nativos Digitais são acostumados a receber informações muito rápido. Eles gostam de 
processos paralelos e multi-tarefa. Eles preferem os gráficos antes do texto ao invés do 
oposto. Eles preferem acesso aleatório (como hipertexto). Eles funcionam melhor quando 
em rede. Eles prosperam em gratificação instantânea e recompensas frequentes. Eles 
preferem jogos ao trabalho "sério". Mas Imigrantes Digitais normalmente têm muito pouco 
apreço por estas novas competências que os nativos têm adquirido e aperfeiçoado apesar de 
anos de interação e prática. Essas habilidades são quase totalmente estranhas para os 
imigrantes, que aprenderam - e por isso optam por ensinar - lentamente, passo a passo, uma 
coisa de cada vez, individualmente, e acima de tudo, a sério (PRENSKY, 2001, p. 3, 
tradução nossa). 

                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Educação, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2  Mestre em Ensino de Ciências, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, murilloazevedo@hotmail.com 
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Integrar alunos e professores ao mundo das tecnologias digitais conectadas é um caminho 

importante para prepará-los para o mundo atual, para uma sociedade complexa, que exige domínio 
das tecnologias de linguagens e recursos digitais.  

Como é sabido, nos anos 1980 Vygotsky, Novak, Freire, Ausubel, tornaram-se referências para 
a estruturação e fundamentação teórica do construtivismo social, as bases teóricas construtivistas 
justificaram ações pedagógicas que se estenderam à educação em geral - e, em particular, ao ensino 
das ciências (LABURÚ et al., 2013) - e motivaram pesquisas  sobre metodologias educacionais 
ativas pautada no estudante como elemento basilar na construção do próprio conhecimento, 
trabalhos que consideram o aluno o ponto de partida de toda a aprendizagem. 

Antes da criança chegar à escola, já passou por processos de educação importantes: pelo 
familiar e pela mídia eletrônica. É prudente perceber que os estudantes também são educados pela 
mídia, principalmente pela televisão. “[...] a relação com a mídia eletrônica é prazerosa - ninguém 
obriga - é feita através da sedução, da emoção, da exploração sensorial, da narrativa” (MORÁN, 
2007, p. 4). Vale lembrar que os Nativos Digitais (PRESKY, 2001) não conhecem o mundo antes 
da popularização dos videogames, smartphones, redes sociais e do Google, porém insistimos em 
oferecer-lhes uma educação bancária planejada para a cultura do iluminismo e na circunstancia 
econômica da revolução industrial. Os estudantes de hoje não são as pessoas que o sistema 
educacional foi delineado para ensinar (idem). Os alunos crescem acompanhando de perto o 
desenvolvimento tecnológico, enfeitiçados pelo conforto que proporcionam cotidianamente os 
aparatos técnicos e a internet. As ações humanas são fortemente re-significadas pela influência 
desses dispositivos bem como suas linguagens e nossa rotina é totalmente permeada por eles.  
Marc Presnky usa o termo Nativos Digitais para identificar as pessoas que são “falantes nativos” da 
linguagem digital dos computadores, vídeo games e internet. O autor chama atenção para o fato de 
que os alunos de hoje – do maternal à faculdade – representam as primeiras gerações que cresceram 
com esta nova tecnologia. “Eles passaram a vida inteira cercados e usando computadores, vídeo 
games, tocadores de música digitais, câmeras de vídeo, telefones celulares, e todos os outros 
brinquedos e ferramentas da era digital” (ibidem, p. 1). 
 
2. A APROPRIAÇÃO DAS TICs E DAS MÍDAS POR PARTE DA ESCOLA 

 
Para Morán (2013) a educação escolar precisa compreender e incorporar mais as novas 

linguagens, é fundamental remodelar os espaços escolares tão rígidos, para espaços mais abertos, 
onde lazer e estudo estejam mais integrados, as mídias e as TICs (Tecnologias da Informação e 
Comunicação) tem papel fundamental nessa transição. Para Buckingham “mídias” são todos os 
modernos meios de comunicação – televisão, cinema, vídeo, fotografia, rádio, publicidade, jornal e 
revistas, CDs, jogos de computador e Internet, incluindo também o livro por tratar-se de uma 
“mídia” que nos dá uma versão ou representação do mundo (PIRES, 2010). 

A sociedade contemporânea, que pode naturalmente ser classificada como globalizada, tendo 
em vista a rápida e constante interação decorrente dos avanços na área de telecomunicações, adotou 
as TICs, em especial a Web 2.0, com muito entusiasmo, porém a educação ainda observa à distância 
e suspeita das supostas vantagens das novas tecnologias.  Para Dorigoni e Silva, (2008) os 
professores estão sendo convocados para entrar neste novo processo de ensino e aprendizagem, 
onde os meios eletrônicos de comunicação são a base para o compartilhamento de ideias e projetos 
colaborativos. O sistema educacional e as escolas estão cada vez mais a permeados pela internet e 
as redes são importantes no processo pedagógico, que ignora as paredes da escola e oportuniza que 
aluno e professor possam se informar sobre novos mundos, culturas, realidades, desenvolvendo a 
aprendizagem através do intercâmbio e aprendizado colaborativo. (idem). Para Morán (2013) é cada 
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vez mais importante a comunicação entre iguais, dos alunos entre si, trocando informações, 
participando de atividades em conjunto, resolvendo desafios, realizando projetos, avaliando-se 
mutuamente, assim a educação se horizontaliza e se expressa em múltiplas interações grupais e 
personalizadas. “Enquanto permanecer a verticalidade na relação docente e a sequencialidade no 
modelo pedagógico, não haverá tecnologia capaz de tirar a escola do autismo em que vive. Por isso, 
é indispensável partir dos problemas de comunicação antes de falar sobre os meios”. (MARTIN-
BARBERO, 2000, p. 52-53). 

 
3. A COMUNICAÇÃO COM NATIVOS DIGITAIS 

 
Para discutir sobre a comunicação no âmbito escolar é fundamental entender os tipos de 

dinâmica que movem as mudanças na sociedade. A primeira manifestação de transformação do 
ecossistema comunicativo é a relação   com as novas tecnologias, muito mais claramente visíveis 
entre os   mais jovens. O ecossistema comunicativo constitui o entorno educacional difuso de 
informações, linguagens e saberes, e descentralizado pela relação com dois centros – escola e livro 
– que ainda organizam o sistema educativo vigente. (DA SILVA e DE CARVALHO, p. 88). Os 
jovens têm maior empatia cognitiva   e expressiva com as tecnologias e com os novos modos de 
perceber o espaço e o tempo, a   velocidade e a lentidão, o próximo e o distante (MARTIN-
BARBERO, 2000). Trata-se de uma nova experiência cultural, novos modos de perceber e de sentir 
que se choca com a forma de experimentar dos adultos. Existe, por exemplo, na velocidade e na 
sonoridade a capacidade de distanciar os jovens dos adultos. Houve a aceleração do discurso 
televisivo, da publicidade, dos videoclipes dos relatos audiovisuais e na maneira como os jovens se 
movem entre as novas sonoridades: “essas novas articulações sonoras que, para a maioria dos 
adultos, marcam a fronteira entre a música e o ruído, são, para os jovens, o começo de sua 
experiência musical” (ibidem, p. 54). Há de se atentar que talvez mais importante que o conteúdo 
seja a forma de se comunicar com os alunos. É fundamental que os professores aprendam a se 
comunicar na “língua e estilo” dos estudantes de hoje. Isto não significa mudar o significado do que 
é importante, mas usar uma linguagem capaz de produzir sentido para o aluno considerando o que 
ele já conhece. 

Existe resistência, dúvida e medo das consequências de servir-se das novas tecnologias na 
escola. Mas os adultos espertos assumem que o “novo mundo” não lhes é familiar e tiram vantagens 
de suas crianças para ajudá-los a aprender e integrar-se. “Os imigrantes não-tão-espertos (ou não-
tão-flexíveis) passam a maior parte de seu tempo lamentando de como eram boas as coisas em seu 
‘velho país’ ”(PRENSKY, 2001, p. 4, tradução nossa). Aqueles que não nasceram no mundo digital, 
mas em alguma época de suas vidas, ficou fascinado e adotou muitos ou a maioria dos aspectos da 
novas tecnologias são chamados de Imigrantes Digitais (ibidem).  

 
4. A AMPLIAÇÃO DA SALA ESCOLA 

 
A tecnologia não agrega somente novos artefatos e novos modos de fazer, introduz também 

outra dinâmica em que o tempo e o espaço são reelaborados, produzindo novas formas de 
relacionamento entre as pessoas. (PIRES, 2010, p. 283). O que a tecnologia traz hoje é integração 
de todos os espaços e tempos, o ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, 
profunda, constante entre o que chamamos mundo físico e mundo digital. Segundo Morán (2013) 
não existe separação, o que há é uma ampliação do conceito sala de aula, a educação formal é cada 
vez mais híbrida porque não acontece só na sala de aula, mas nos múltiplos espaços do cotidiano, 
que incluem os digitais. Para Barbero (2014) isso não significa o desaparecimento da escola como 
espaço-tempo, mas demonstra a necessidade de transformação da escola em viver com esses saberes 
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sem-lugar-próprio para que, dessa forma, as modalidades e os ritmos de aprendizagem possam 
equiparar-se ao novo modelo de comunicação escolar e ao ambiente tecnocomunicativo. 

 
5. AS POSSIBILIDADES DO VÍDEO 

 
No livro Cinema, vídeo, Godard (2004), o autor Philippe Dubois aborda as possibilidades do 

vídeo tanto como uma arte em si, com linguagem própria, como suas relações com o cinema, faz 
também um estudo sobre o estatuto do vídeo na obra. Em um dos ensaios dessa obra, chamado Por 
uma estética da imagem de vídeo, o autor afirma que o vídeo sempre teve problemas de identidade. 
Para Dubois essa antiga última tecnologia, que parece menos um meio em si do que um 
intermediário, ou mesmo um intermédio, tanto em um plano histórico e econômico quanto em um 
plano técnico. Em um plano histórico e econômico dado a gênese vídeo “entre o cinema, que o 
precedeu, e a imagem infográfica, que logo o superou e alijou, como se ele nunca tivesse passado de 
um parêntese frágil, transitório e marginal entre dois universos de imagens fortes e decisivos” 
(ibidem, p. 69). Em um plano técnico porque o vídeo pertence à imagem eletrônica, embora a sua 
seja ainda analógica. Ou estético, ele se movimenta entre a ficção e o real, entre o filme e a 
televisão, entre a arte e a comunicação etc. Os únicos terrenos em que o vídeo foi verdadeiramente 
explorado em si mesmo, em suas formas e modalidades explícitas, foram o dos artistas (a videoarte) 
e o da intimidade singular (o vídeo familiar ou o vídeo privado, o do documentário autobiográfico, 
entre outros. Não está fixo em um campo constitui, portanto, um ‘pequeno objeto’, flutuante, mal 
determinado, que não tem por trás de si uma verdadeira e ampla tradição de pesquisa. (ibidem).  

Esse lugar entre, intermediário, ocupado pelo vídeo, nos parece extremamente interessante. 
Para o autor, a problemática do vídeo leva à questão dos desafios da tecnologia no mundo das artes 
da imagem. Pensando em termos de etimologia e lexicologia, Dubois afirma que a palavra vídeo é 
mais do que um nome que designaria um objeto dotado de consistência própria e identidade firme 
(p. 71). 
 

[...] um termo que podemos qualificar de anexo, algo que intervém na linguagem 
tecnológica ou estética como uma simples fórmula de complemento, trazendo apenas uma 
precisão (um qualificativo) a algo outro já dado, dotado de existência prévia e identidade 
estável – algo de outra ordem quase sempre anterior e estabelecido. (idem). 

 
O termo vídeo funciona como uma espécie de sufixo ou prefixo, aparecendo antes ou depois de 

um nome: videogame, videoclipe, tela de vídeo, etc. Por outro lado, video (sem acento) é também 
“de um ponto de vista etimológico, um verbo (video, do latim videre ‘eu vejo’). E não de um verbo 
qualquer, mas do verbo genérico de todas as artes visuais, verbo que engloba toda a ação 
constitutiva do ver: vídeo é o ato mesmo do olhar (ibidem). 

Assim, o vídeo está presente em todas as outras artes da imagem, independente de seu suporte e 
sua constituição, pois todas estão fundadas no princípio do “eu vejo”. Nesse sentido, mesmo que 
seja ambíguo e que, conceitualmente, não se constitua em um corpo próprio, o vídeo é “o ato 
fundador de todos os corpos de imagens existentes” (ibidem, p. 72). Em latim, vídeo é um verbo 
conjugado na primeira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo ver. É o ato de olhar 
sendo exercido por um sujeito em ação. Implica uma ação em curso (um processo), um agente 
operando (um sujeito) e uma adequação ao tempo presente: “'eu vejo' é algo que se faz ao vivo, não 
é o ‘eu vi’ da foto (passadista), nem o ‘eu creio ver’ do cinema (ilusionista) e tampouco o ‘eu 
poderia ver’ da imagem virtual (utopista)” (ibidem, p. 71). Daí um certo paradoxo da palavra vídeo, 
designando ao mesmo tempo o objeto e o ato que o constitui: uma imagem-ato. Vídeo, lugar de 
todas as flutuações. Ao falarmos em vídeo falamos de uma técnica ou de uma linguagem? De um 
processo ou de uma obra? De um meio de comunicação ou de uma arte? De uma imagem ou de um 
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dispositivo? Nesse lugar entre, ambíguo, o autor situa o vídeo.  Situado como imagem, estetizado, 
acaba ocultando sua outra face, a de processo, dispositivo, meio de comunicação. Pensando 
historicamente, o autor o situa entre o cinema e as tecnologias digitais e informáticas. Cinema como 
arte da imagem que atua sobre o vídeo. Últimas tecnologias informáticas e digitais, como 
dispositivos, sistemas de transmissão que o prolongam, nesse espaço entre a arte e a comunicação, a 
esfera artística e a midiática, o vídeo se movimenta (AZEVEDO, 2014, p. 23). 

O autor aponta problemas ao se transpor a linguagem pensada para analisar a imagem 
cinematográfica para a análise da imagem eletrônica já que a transposição não é neutra. Para os fins 
dessa pesquisa, interessa a afirmação de que a construção de uma narrativa (ficção com 
personagens, ações, organização no tempo, etc) não representa o modo discursivo dominante no 
vídeo. O gênero narrativo e ficcional existe no campo das práticas videográficas, mas não é o 
gênero majoritário.  
 

Em vídeo, os modos principais de representação são, de um lado, o modo plástico (a 
‘videoarte’ em suas formas e tendências múltiplas) e, de outro lado, o modo documentário 
(o ‘real’ – bruto ou não – em todas as suas estratégicas de representação). E sobretudo – é o 
que os une contra a transparência -, ambos com um senso constante do ensaio, da 
experimentação, da pesquisa, da inovação. Não por acaso, o termo mais englobante que se 
escolheu para falar desta diversidade de gêneros das obras eletrônicas foi videocriação 
(DUBOIS, 2004, p. 77). 
 

Existe uma espécie de linguagem ou estética videográfica expressa a partir das práticas 
videográficas. Alguns dos aspectos apresentados: a mixagem de imagens (envolvendo a 
sobreimpressão, o jogo das janelas e a incrustação). Os parâmetros utilizados para definir a imagem 
cinematográfica passam por um tal deslocamento teórico para se falar do vídeo, que é preferível não 
apenas mudar os termos, mas compreender a amplitude desse deslocamento. O vídeo, ao instaurar 
novas modalidades de funcionamento no sistema das imagens, instaura uma nova estética. (idem). 

 
6. PESQUISAS CONSTRUIDAS SOBRE O AUDIOVISUAL. 

 
Em exploração sobre o tema, verificou-se a predominância de trabalhos utilizando objetos de 

aprendizagem no ensino, principalmente no ensino médio e superior, utilização de TICs em 
trabalhos multidisciplinares. Investigando como as pesquisas em Educação em Ciências têm 
trabalhado, podemos observar que o foco tem sido sua utilização como instrumento didático. 
Rezende Filho e outros colaboradores (REZENDE FILHO et al., 2011) realizaram um levantamento 
de onze artigos publicados em revistas brasileiras de Educação em Ciências tendo o audiovisual 
como temática (o audiovisual abrange, portanto, o vídeo e todas as suas especificidades já 
discutidas neste ensaio). Os autores afirmam que apesar de o tema ter despertado interesse de 
pesquisadores e professores de ciências nos últimos anos, a maior parte dos trabalhos não possui 
caráter investigativo, sendo o tópico predominante o ensino-aprendizagem. O audiovisual aparece 
nos artigos sendo utilizado como recurso didático. A própria concepção de audiovisual implícita nos 
trabalhos indica que seu uso é considerado na perspectiva de sua instrumentalização pedagógica. 
Nesse sentido, ele é visto como “ferramenta útil e versátil”, já que o objetivo principal de 
apropriação destes recursos é a instrumentalização para alguma função pedagógica, com todos os 
artigos apresentando algum tipo de recomendação para o seu uso, muitas delas técnicas. Em 
nenhum dos artigos analisados foram encontrados questionamentos estéticos, históricos ou culturais 
do audiovisual. É comum, segundo os autores, encontrar trabalhos que também “instrumentalizam” 
outros “recursos”, como a informática, os jogos, a literatura, os quadrinhos ou o laboratório. Essa 
visão instrumental limita as possibilidades de se ver o “recurso” em suas especificidades. 

É curioso notarmos que os próprios autores do artigo referem-se aos vídeos como “recursos” 
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audiovisuais. Falta diálogo entre as pesquisas que trabalham com Educação em Ciências e o 
audiovisual, o que dificulta o seu avanço. O vídeo tem uma linguagem própria, que vai muito além 
de um recurso, um instrumento para ensinar determinado conteúdo. Os autores apontam justamente 
essa falta de entendimento por parte da área de Educação em Ciências de que as Artes e a 
Comunicação também constituem-se em áreas de conhecimento, envolvendo referenciais 
teórico/metodológicos. Falta inter e transdisciplinaridade. 

 

[...] estes meios são compreendidos como um instrumento já conhecido, cujas relações 
entre concepção e utilização não precisam ser discutidas ou não precisam ser objeto da 
reflexão do pesquisador ou do professor de ciências. Implícita nesta noção encontra-se a 
visão de que imagens são transparentes e permitem um acesso direto à realidade. (ibidem p. 
198). 

 Pesquisas a frente do seu tempo sugerem que o audiovisual, assim como as demais 
instrumentos, deixem de ser vistos como apenas um recurso didático, mas passam a compor uma 
investigação entre educação, TICs e mídias. 

 
7. PREPARANDO AS ESCOLAS PARA O FUTURO 

 
Apesar das dificuldades estruturais que enfrentamos, evoluímos vagarosamente e no futuro 

(esperamos que não muito distante) teremos nas escolas acesso a internet por meio de dispositivos 
atualizados. Mas antes disso precisamos estar atentos às mudanças no modelo de comunicação 
social para que quando as escolas estiverem equipadas (em termos de estrutura) estejamos 
preparados para receber alunos cada vez mais conectados e multifuncionais. Não podemos esperar 
que todos os outros problemas sejam equacionados, para só depois ingressar nas redes (MORÁN, 
2013, p. 16). 

Muito se discute sobre a permissão ou proibição do desfrute dos celulares durante as aulas do 
ensino secundário. Sou da opinião que tentar evitar que as tecnologias existentes entrem no âmbito 
escolar exclui o aluno do mundo digital do qual já faz parte independentemente da escola. Para 
Morán é impensável não usar as novas tecnologias auxiliando no processo formal de educação 
(ibidem). A internet e suas varias linguagens multimídia podem auxiliar na aprendizagem a 
distância, o professor não precisa estar presente fisicamente para que as coisas aconteçam, o aluno 
não precisa estar em sala de aula para que aprenda. 

É fato que os estudantes demandam muito tempo de suas vidas dentro da sala de aula para 
oficializar a educação formal e o ensino a distância é uma forte tendência que propõe arejar esse 
processo rígido e burocrático. Futuramente tanto educação básica quanto ensino superior, terão que 
repensar as políticas pedagógicas dos cursos presenciais. Esta questão oficial alterará a rotina 
formal do ensino, até lá “o professor precisa seguir comunicando-se face a face com os alunos, mas 
também digitalmente, com as tecnologias móveis, equilibrando a interação com todos e com cada 
um.” (idem). 

A Internet se transformou no meio principal de convergência de todas as tecnologias de 
informação e do conhecimento (COSTA, 2012), indiscutivelmente, os ambientes escolares precisam 
estar conectados em redes sem fio, para uso de tecnologias móveis, o que implica ter uma banda 
larga que suporte conexões simultâneas necessárias. 

 
Escolas não conectadas são escolas incompletas, mesmo quando didaticamente avançadas. 
Alunos sem acesso contínuo às redes digitais estão excluídos de uma parte importante da 
aprendizagem atual: do acesso à informação variada e disponível de forma online, da 
pesquisa rápida em bases de dados, bibliotecas digitais, portais educacionais. Estão fora da 
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participação em comunidades de interesse, de debates e publicações online. Enfim, da 
variada oferta de serviços digitais. (MORÁN, 2013, p. 2)  

 
É preciso ter cuidado para não traduzir o discurso como apenas instalar computadores novos e 
comprar internet sem fio de alta velocidade, mas refletir sobre as práticas educativas acompanhando 
os desenvolvimentos tecnológicos de nossa época. 

 
[...] se ensinar dependesse só de tecnologias já́ teríamos achado as melhores soluções há 
muito tempo. Elas são importantes, mas não resolvem as questões de fundo. Ensinar e 
aprender são os desafios maiores que enfrentamos em todas as época e particularmente 
agora em que estamos pressionados pela transição do modelo de gestão industrial para o da 
informação e do conhecimento (MORÁN, 2000, p. 12). 

 
É importante perceber que tanto alunos quanto professores estão imersos no ecossistema 

comunicativo tecnológico e digital antes mesmo de iniciarem suas atividades na escola, sejam elas 
como aprendizes ou docentes. Considerar os conhecimentos dos alunos sobre as TICs é responsável 
pedagogicamente dada modernização tecnológica por qual passa sociedade contemporânea. 

A adaptação do modelo de linguagem dos Nativos Digitais já está sendo feita, porém, enquanto 
não estiver imediatamente claro como ensinar usando as novas tecnologias podemos ser criativos e 
concomitantemente arriscar novas metodologias, adaptando-se as realidade da escola e dos alunos, 
só não podemos manter o modelo tradicional e achar que com pequenos ajustes ocorrerão grandes 
mudanças. 
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RESUMO 
  
Este trabalho centra-se na área de Web Rádio e Web TV, com o intuito de promover a integração da 
universidade com escolas públicas e sociedade. Busca-se uma proposta de mídia-educação voltada 
para a construção de saberes, disseminados por meio das experiências diárias da comunidade 
acadêmica. A proposta, também, consiste em desenvolver atividades a partir de questões de 
interesse dos alunos e dos professores, em uma perspectiva coletiva, reflexiva, criativa e interativa, 
envolvendo a apropriação das ferramentas na área das Tecnologias de Comunicação e Informação. 
Sendo assim, as mídias foram abordadas enquanto espaços educativos que auxiliam na produção de 
conteúdos, levando-se em conta as crianças, os adolescentes e os adultos, com ênfase nas pessoas 
com deficiência visual. As experiências realizadas nas escolas parceiras permitem a socialização e 
transmissão de ideias e de valores culturais, pois desse modo, os alunos conseguem expressar uma 
nova forma de ver o mundo, apesar das limitações visuais. 
 
Palavras-chave: Mídia; Educação; Experiências; WebRádio; WebTV. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 A Internet está mudando a esfera social. Todavia, o emprego de dadas tecnologias geram 
novos paradigmas que vão além da apropriação do uso de técnicas ou computadores conectados à 
Internet, englobando uma reflexão de como esses novos ambientes de multiplataformas  
influenciam o comportamento das pessoas.  
 Sendo assim, o presente trabalho buscou utilizar os espaços educativos para concretizar 
práticas pedagógicas inovadoras que possibilitassem a todos os envolvidos realizar aprendizagens 
diferenciadas mediante programas radiofônicos e de TV via web, abertos, criativos e dialógicos, ao 
trabalhar os mais diferentes temas que poderiam agregar valor aos conteúdos desenvolvidos nos 
bancos acadêmicos. Também se pretende intensificar a consciência cidadã para atividades de 
responsabilidade social, oportunizando aos alunos uma compreensão da inclusão digital e da 
interatividade midiática. 
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 Vale ressaltar que, com as experiências desenvolvidas, é possível perceber mudanças no 
aprendizado dos alunos. A amplitude da participação nas atividades, a apropriação das mensagens e 
o uso dos mais variados meios digitais e seus conteúdos, estimulam a integração e a socialização 
dos grupos, tanto alunos e professores integrantes do projeto, quanto a comunidade das instituições 
parceiras. Logo, o ensino através dos meios comunicativos e a utilização da mídia como linguagem 
promovem novas formas na educação formal, principalmente, quando os indivíduos pensam na 
coletividade e se tornam mais críticos. 
 Nesse sentido, as práticas confrontaram teorias estudadas, capacitando alunos e professores 
para atuar no campo da argumentação em benefício do bem comum, tornando-se capazes de 
participar das aceleradas transformações do mundo contemporâneo. Na nova configuração cultural, 
pretende-se obter aprendizagens não só personalizadas, mas também coletivas e permanentes, para 
que as comunidades virtuais facilitem a construção de saberes e o desenvolvimento de 
competências numa relação renovadora com o conhecimento. 
 Dessa maneira, o artigo tem o objetivo de apresentar o desenvolvimento da pesquisa e 
atividades que foram realizadas no Projeto de Extensão, contemplado por meio do programa de 
extensão do Ministério da Educação e Cultura/PROEXT MEC/SESu, nos anos de 2014, de 2015 e 
no primeiro semestre de 2016. Contudo, o caminho perseguido é uma discussão ampla sobre a 
mídia-educação, como uma forma didática e, também, uma possibilidade de integrar várias 
tecnologias e plataformas midiáticas no ambiente escolar. 
 
 
2. MÍDIA E EDUCAÇÃO 
 
 Uma das grandes mudanças ocorridas nestes dois últimos séculos no mundo refere-se ao 
fenômeno midiático. Considerando a mídia como tema de reflexão, verifica-se que, além de estarem 
presentes em nosso cotidiano, as mesmas constituem-se pautas de discussões de interesse coletivos. 
Segundo Lopes e Miani (2015), a inter-relação entre mídia-educação é constituída como a 
norteadora do processo de recepção, cuja esfera e discussão são permanentes, visto que se refere à 
formação cidadã dos sujeitos envolvidos. 
 Primeiramente, as autoras relatam que o termo teve início nos encontros da UNESCO em 
1973, referindo-se a capacidade de ensinar o uso dos meios de comunicação na esfera escolar. Após 
essas discussões, outras dimensões foram tratadas, enquanto um campo interdisciplinar e como 
prática social. Contudo, a ideia consiste em propor a formação de sujeitos críticos e ativos diante 
dos meios de comunicação. 
 

Tal busca pressupõe o entendimento do receptor enquanto ser histórica e culturalmente 
inserido em um grupo social, que participa de diversos processos comunicativos e é dotado 
de uma visão de mundo. Sua posição é ativa na sua relação com mensagens midiáticas, 
podendo inclusive reelaborá-las e confrontá-las (LOPES; MIANI, 2015, p. 561) 

 
 Assim, as práticas midiáticas configuram-se como um ato de troca e de negociação das 
informações, pois atuam como agentes do diálogo e da mediação com seus públicos. Na esfera da 
educação, agem como prática pedagógica dos professores, com o intuito de transmitir, propagar 
conhecimentos, competências e habilidades dos alunos. Dessa forma, no campo da comunicação 
digital, “as novas tecnologias não só estão presentes em todas as atividades práticas do mundo do 
trabalho, como também se tornam vetores de experiências do cotidiano” (SETTON, 2011, p. 91). 
 Por essa linha de pensamento, a proposta é de um aprendizado contínuo, com o 
desenvolvimento de uma atitude ativa dos receptores por meio de canais alternativos de 
comunicação, ou seja, via articulação dos aspectos teóricos do campo da mídia-educação, integrado 
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aos fatos observáveis no decorrer das ações de campo. No entanto, torna-se necessária a apropriação 
das mídias, seus códigos, linguagens, ferramentas e técnicas. 
 
 
3. EDUCAÇÃO E INCLUSÃO: PLATAFORMAS DE APRENDIZADO NAS MÍDIAS 
DIGITAIS 
 
3.1 OS DESAFIOS DAS PRÁTICAS INCLUSIVAS PEDAGÓGICAS NO AMBIENTE 
ESCOLAR  
 
 A inclusão escolar de indivíduos com qualquer tipo de deficiência, seja física ou mental, 
apresenta diversos desafios e complexidades. Inclusão, como comenta Carvalho (2009), é a 
possibilidade de acesso, de ingresso e de permanência de um aluno com aprendizagem real, 
resultando, portanto, em atribuições de conhecimento e desenvolvimento de habilidades, não 
representando apenas o aumento do número de matrículas, traduzidas estatisticamente em vagas 
para alunos com deficiência nas turmas de ensino regular.  
 Ainda, de acordo com Carvalho (2009), são três os pontos que devem ser analisados quando 
nos referimos à educação inclusiva: primeiro devem ser analisadas as políticas educacionais nas 
quais estão inclusas o método integrador e a qualidade da oferta educativa, além de questões 
organizacionais, como a administração do sistema adotado e a administração do atendimento 
educacional; depois devem ser analisadas as recomendações internacionais; em terceiro lugar, deve 
ser investigada a opinião dos deficientes em questão e de suas respectivas famílias. 
 As políticas educacionais de cada país variam de acordo com o seu desenvolvimento social e 
cultural. Elas representam a regulamentação de práticas educacionais conforme a ideologia vigente. 
Segundo Carvalho (2009), as instituições de educação privadas, que seguem o modelo neoliberal de 
organização social, têm uma estrutura de melhor qualidade para o atendimento nessa área, enquanto 
determinados municípios do Brasil não têm sequer espaços destinados a pessoas com deficiência 
em suas escolas. Quando um município dispõe dos recursos para o atendimento ao aluno deficiente, 
não há oferta equitativa para todas as variações de deficiência, podendo, por exemplo, estar apta a 
receber um aluno com deficiência física, mas não um aluno com deficiência mental. 
 

Considerando-se que as ofertas de serviços, governamentais ou não, estão longe de suprir 
nossa demanda, podemos reunir os desafios citados num único e complexo obstáculo que 
exige urgentes soluções: dispor, em todas as localidades, de ofertas educativas para todas as 
modalidades de manifestação de deficiência, seja sob a responsabilidade direta do poder 
público governamental seja da iniciativa particular (CARVALHO, 2009, p. 106). 

 
 Nessa perspectiva, a questão quantitativa da oferta não corresponde à demanda e a questão 
qualitativa também é considerada um desafio. O processo de ensino-aprendizagem não tem a 
garantia de qualidade, que varia desde a falta de uma estrutura adequada até a especialização de 
profissionais. O ambiente escolar representa, para muitos alunos, a única oportunidade de acesso ao 
conhecimento e à apropriação da norma culta. A escola deveria, consequentemente, proporcionar o 
desenvolvimento intelectual do indivíduo e contribuir para a sua criticidade. Esses são alguns dos 
valores que a educação inclusiva propõe.  
 Outro ponto analisado por Carvalho (2009) são as etapas do fluxo de escolarização, ainda 
muito discutidas no âmbito da educação especial. Nesse aspecto, avalia-se a barreira existente desde 
a educação infantil até a universidade, a qual, de acordo com a autora, não deveria existir, visto que 
tais barreiras atrasam o processo educativo. Os conceitos integração e inclusão também geram 
controvérsias entre os educadores. Integração representa o envolvimento de pessoas com deficiência 
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na comunidade de pessoas que não possuem deficiência. “A integração é um processo dinâmico de 
participação das pessoas num contexto relacional, legitimando sua interação nos grupos sociais. A 
integração implica em reciprocidade” (CARVALHO, 2009, p. 111). 
 Já a inclusão, diferentemente, é o espaço designado para receber os indivíduos com algum 
tipo de deficiência, como escolas aptas a colher alunos deficientes ou ambientes adaptados para o 
mesmo fim. Em vista disso, no Brasil, as práticas inclusivas pedagógicas ainda apresentam 
inúmeros desafios, pois muitos dos educadores não se sentem aptos para atender aos diferentes 
grupos de pessoas com deficiência. 
 
 
3.2  O USO DAS PLATAFORMAS DIGITAIS COMO FORMA DE INCLUSÃO  
 
 A comunicação é uma das áreas de maior influência na organização social. Ela permite a 
construção das sociedades como as conhecemos hoje e possibilita que essas sociedades sejam 
preservadas através da comunicação. Na atualidade, o uso do ciberespaço como mais um meio 
comunicacional aumenta a abrangência das trocas de informação.  
 

(...) com o surgimento de tecnologias que possibilitaram a comunicação à distância, desde a 
escrita até mais recentemente a internet, surgem novas formas de sociabilidade onde não 
mais é preciso estar face a face para interagir com outras pessoas. Como consequência, 
pode-se dizer que a representação do corpo e suas significações também se alteram, quando 
se trata deste novo espaço. Nesse cenário, onde novas formas de comunicação estão 
surgindo e possibilitando também novas maneiras de sociabilidade, a internet surge como 
importante meio de intensificação deste processo, pois as interações que emergem no 
ambiente virtual, tornam-se cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade 
(BALDANZA, 2014). 

 
 Assim, o surgimento desse novo espaço de plataformas digitais com novos recursos 
tecnológicos tornou possível o processo de inclusão. Isso porque as diversas mídias digitais estão 
inseridas no cotidiano das pessoas, especialmente, no dia a dia escolar. Ao trabalhar com as mídias, 
os professores possibilitam a aprendizagem e contribuem para a formação cidadã dos alunos. 
 Cabe salientar que a crescente digitalização das informações fez com que a informática 
criasse novas adaptações para seu uso e, por consequência, aumentasse o número de indivíduos que 
podem se apropriar dessas ferramentas. Um dos fatores que impulsionam o crescimento da 
utilização de aparelhos digitais para o fim de comunicação é o estímulo de concorrência do 
mercado, gerando produtos com custos diversificados, desde baixos até altos valores e com 
adaptações que suprem as necessidades particulares de cada indivíduo. 
 

As ferramentas de comunicação e interconexão abrem um leque de oportunidades, 
principalmente, para os sujeitos cujos padrões de aprendizagem não seguem os quadros 
típicos de desenvolvimento. Os estudos mostram que pessoas limitadas por deficiências não 
são menos desenvolvidas, mas sim se desenvolvem de forma diferenciada. Desse modo, há 
possibilidades dos ambientes virtuais poderem ser assumidos como recursos para o 
desenvolvimento, a interação e a inclusão digital/social de pessoas com necessidades 
educativas especiais – PNEEs (COSTI, 2002). 

 
 Partindo dessa premissa, a utilização da WebRádio e da WebTV, enquanto ferramentas de 
interação, amplia o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos que fazem uso dessa experiência na 
sua prática comunicacional. A dimensão dialógica desses dois meios é representada pela 
sociabilidade desterritorializada do espaço virtual, ou seja, o espaço físico que se associa ao corpo 
não é essencial nesse processo e isso faz com que as limitações físicas e de sentido não sejam 
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obstáculos na comunicação. 
 
 
 4. WEBJORNALISMO – UMA FERRAMENTA ALTERNATIVA DE COMUNICAÇÃO 
 
 O webjornalismo exige atualização contínua do profissional na era da informação 
instantânea e da convergência midiática, em virtude de que qualquer fato novo pode ser inserido em 
tempo real. Desta forma, o gênero webjornalismo possibilita atualizações constantes. A propagação 
do webjornalismo, enquanto novo gênero jornalístico, pressupõe a criação de técnicas de pesquisa e 
apuração adequadas aos limites do ciberespaço (MACHADO, 2001, p. 1). Logo, surgem novas 
formas de produção jornalística que obrigam profissionais a se adaptarem com a linguagem das 
redes. 
 Com base nisso, o jornalismo na web passa por algumas fases importantes. Primeiro, as 
redes são utilizadas como ferramenta auxiliar para a produção de conteúdo para os meios 
tradicionais como televisão e impresso. Na segunda fase, todas as etapas de produção jornalística 
estão intrínsecas às fronteiras do ciberespaço – incluindo a pesquisa, a apuração e a circulação do 
conteúdo (MACHADO, 2001, p.3). 
 Dessa forma, percebe-se a mudança de paradigma a partir das iniciativas empresariais em 
relação aos seus editoriais pensados com exclusividade para a Internet. Tal situação ocorre através 
de portais de cunho jornalístico que exploram, com mais preciosismo, as potencialidades que são 
disponibilizadas na rede, tendo-se aí o webjornalismo. 
 Para isso, necessita-se do entendimento de algumas características do webjornalismo, 
enquanto elemento diferenciado e produtivo para veiculação da notícia. Dentre elas, apresenta-se a 
interatividade como uma das formas de trazer o seu leitor/espectador para ser parte integrante do 
processo de construção do fato noticioso, mediante a participação ativa do espectador, como a troca 
de e-mails entre leitores e jornalistas (PONTES, 2009). 
 No que tange à convergência midiática, apresenta-se um fator de integração das redações em 
que se possuí o impresso, o on-line e o rádio e a TV, visto que ocasiona um elevado critério em 
relação a responsabilidades de trabalho. O resultado desse processo acelerado tende a constituir um 
novo perfil do profissional da comunicação.  
 Além disso, as empresas de comunicação também se moldaram. Para Canavilhas (2004), 
num contexto global, a indústria da informação começa a investir em informática e em softwares de 
edição que lhes permitem trabalhar de uma forma mais ágil e eficaz, variando, assim, as formas de 
linguagem.  
 Ainda que exista um contraste entre produzir informação e produzir jornalismo, é necessário 
ressaltar que cada vez mais o cidadão é equipado de ferramentas para disseminar informações, 
atuando de alguma maneira semelhante ao campo do jornalismo. Por fim, o movimento da web se 
propaga, visto que não exige do jornalista uma publicação impressa e há uma desintegração da 
escrita tradicional. 
 
 
 
5. A RÁDIO NA ESCOLA COMO FORMA DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 
 
 Plataforma de comunicação que rompe o monopólio, a WebRádio está inserida no novo 
contexto de mídias digitais. Com o advento da Internet, o público de interação em um veículo antes 
restrito a pessoas da terceira idade, agora, integra diversos públicos, uma vez que se possibilita criar 
um campo de construção de debates, tornando o rádio acessível aos mais diversos públicos.  
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O público que passa por uma rádio no formato audiocast pode tornar-se assíduo e usufruir 
de um canal em que ele possa interagir para solucionar suas dúvidas e assim adquirir mais 
informações dentro dos temas que envolvem seus interesses. Formando-se relacionamentos 
sociais a partir de atrativos comuns em uma "remixabilidade colaborativa" (termo cunhado 
por Barb Dybawd), termo aqui perfeitamente adequado quando usado na fase digital, pois, 
no seu início, remixar era um procedimento usado com simples na música pop (PRADO, 
2011, p. 130). 

 
 Tendo em vista que o público na web é infinitamente maior, não fica limitado a um 
localismo, regionalismo ou nacionalismo. Assim, há uma facilidade para o ouvinte baixar o 
programa e escutá-lo em qualquer tipo de aparelho, seja um celular ou tocador de mp3. Há também 
a facilidade de se criar uma WebRádio. Enquanto para criar uma rádio convencional são necessárias 
autorizações e concessões, para a criação de uma rádio online não é preciso nada disso.  
 

A interatividade e a portabilidade sempre fizeram do rádio o veículo mais próximo do 
ouvinte. A internet deve ajudar nessas características para que o rádio continue vivo. 
Mesmo que o rádio digital brasileiro não saia do papel, a digitalização antecipada pela 
internet continuará a provocar mudanças significativas na linguagem, nas formas de 
emissão e recepção, e também em toda a cadeia produtiva do antigo veículo. Cresce o 
consumo de conteúdos de rádio em aparelhos e suporte digitais. Urge concluir o ciclo e 
digitalizar a transmissão e a recepção aberta, para que o rádio ingresse definitivamente na 
era da informação (ALMEIDA; MAGNONI, 2010, p. 436). 

 
 Com isso, a revolução tecnológica força a reinvenção das plataformas midiáticas sem que a 
sociedade abra mão dos tradicionais veículos de comunicação. Não só tornou o cenário de 
comunicação mais amplo, como também modificou a maneira de se comunicar. Vê-se aí a 
construção de uma nova identidade: há maior facilidade de se comunicar em uma nova linguagem. 
 Com a influência da Internet na construção de outro modo de se comunicar, o rádio viu a 
necessidade de ocupar esse espaço para dialogar com a população. A relação não se deu entre 
público e veículo, mas pelo contrário, quando o rádio percebeu a importância também em migrar 
para a Internet. 
 

O rádio não é mais o primeiro veículo a dar a informação. A internet é tão instantânea 
quanto o rádio, e atualmente há uma tendência de aumento do número de pessoas que se 
informam primeiramente pela web. Dessa forma, algumas rádios abertas começam a 
apostar em outra característica para compensar a concorrência do jornalismo digital 
(ALMEIDA; MAGNONI, 2010, p. 439). 

 
 As discussões e os debates realizados através de uma rádio tradicional ou web dentro do 
ambiente da escola na rede pública transformam não somente a comunidade escolar, mas também 
os moradores do bairro. Desta maneira, diversos assuntos, como o combate à violência e às drogas, 
entre outros temas que envolvem as demandas da comunidade local, são cada vez mais frequentes 
nas discussões dos projetos desenvolvidos na escola, pois o ambiente é propício para a formação de 
cidadãos (AMARANTE, 2012, p. 64). 
 Vale ressaltar que a Internet não chegou para substituir o rádio, mas sim para facilitar o 
acesso e adequá-lo à nova era da informação. Em uma sociedade que está constantemente em 
transformação e com a globalização diminuindo as distâncias entre as culturas, os veículos de 
comunicação também se tornaram globais. 
 
6. CENÁRIO DE PESQUISA: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DAS ESCOLAS 
PARCEIRAS E APONTAMENTOS METODOLÓGICOS 
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 Como metodologia alternativa, no desenvolvimento do projeto, executam-se atividades 
pedagógicas na área de WebTV e WebRádio, em uma escola que atende pessoas com deficiência 
visual. Isso permite a produção do conhecimento, especialmente, nas áreas da linguagem, códigos e 
suas tecnologias. Nesse contexto, busca-se confrontar os novos desafios – adaptando-se às 
exigências na educação inclusiva, ou seja, na formação do sujeito autônomo e crítico – no ambiente 
educacional.  
 Considerando que o trabalho vem sendo desenvolvido desde 2014, foi realizada 
primeiramente, uma parceria com a escola estadual Nossa Senhora de Lourdes, na cidade 
Pelotas/RS. Sendo assim, foram executadas atividades para 288 alunos, de três séries (1º, 2º e 3º 
anos do Ensino Médio Politécnico) e de oito turmas diferentes da escola pública, parceira do 
projeto. Num primeiro momento, foram feitas oficinas de Leitura e Produção Textual, Dicção e 
Oratória, cobertura dos eventos na escola. Entre eles, destacam-se: Festa Junina, Olimpíada da 
Matemática e Seminários Integrados. 
 Nas oficinas de Expressão Corporal, as atividades destinadas à consciência do próprio corpo 
foram organizadas com o intuito de elucidar posturas adequadas. Nos programas de WebRádio e 
WebTV, as pautas foram: “Violência contra Mulher”, “Trânsito”, “Discriminação” e “Direitos Civis 
na Internet”. Os referidos programas contaram com a presença de profissionais especializados nas 
temáticas em foco, estruturadas para estimular os alunos a analisar assuntos atuais e discuti-los em 
sala de aula, com a finalidade de produzir a inter e a transdisciplinaridade entre aluno e professor. 
 
6.1 BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA LOUIS BRAILLE  
 
 Com o intuito de incluir pessoas com deficiência visual no ambiente escolar, em 1946 foi 
idealizada a Escola Louis Braille, contudo efetivada apenas em 1952. Com o apoio da comunidade 
pelotense, recebe, ainda na sede da Biblioteca Pública, os primeiros alunos com esse tipo de 
deficiência. Hoje, a escola continua contando com o suporte das entidades de classe, de 
universidades, de cooperativas e de profissionais dispostos a ajudar, tais como: médicos, assistentes 
sociais, psicólogos, entre outros (CARVALHO et al 2009, p. 56). 
 Atualmente, em seu prédio próprio, a escola em foco funciona em dois turnos, de modo que 
possa abranger os alunos que procuram a instituição, de diferentes faixais etárias, bem como 
estudantes da rede pública municipal e estadual. Além de atender pessoas com deficiência visual, a 
escola também recebe pessoas com outros tipos de limitações, como por exemplo, autismo 
(CARVALHO et al 2009, p. 56). 
 Em consequência disso, a proposta pedagógica da escola, além de integrar os alunos com 
deficiência visual à comunidade, busca o apoio das universidades e demais instituições de ensino, 
como forma de fortalecimento das habilidades cognitivas e de consolidação da aprendizagem dos 
indivíduos. 
 
 
6.2 PROGRAMAS DE WEBRÁDIO E WEBTV E AS PROPOSTAS INTERATIVAS NO 
AMBIENTE DIGITAL NA ESCOLA LOUIS BRAILLE  
 
 No início do ano de 2015, agregou-se ao projeto a temática de Inclusão Digital e Promoção 
dos Diretos Sociais. A partir do mês de fevereiro, foi incluída ao projeto a Escola Louis Braille, 
cujo histórico será apresentado no próximo subitem. Para Gil (2002, p. 63): 
  

Após a formulação clara do problema e de sua delimitação, elabora-se um plano de assunto, 
que consiste na organização sistemática das diversas partes que compõem o objeto de 
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estudo. Construir um plano significa, pois, definir a estrutura lógica do trabalho, de forma 
que as partes estejam sistematicamente vinculadas entre si e ordenadas em função da 
unidade de conjunto. 

 
 No primeiro momento, foram realizados encontros semanais com a escola parceira Louis 
Braille, junto à equipe diretiva, pedagogos, assistente social e professores da instituição, cuja função 
é facilitar as práticas inclusivas. Diante disso, optou-se pela realização da pesquisa participante, 
como abordagem metodológica. Para Gil (1999), esse tipo de pesquisa caracteriza-se pelo 
envolvimento dos pesquisadores no processo. Os observadores desempenham um papel ativo na 
coleta de dados, instrumentos e recursos. Com base nisso, foi apresentada a proposta da criação de 
materiais audiovisuais e oficinas a serem desenvolvidas na escola. 
 Foram criados os seguintes programas: “A musicalidade como forma de ensino”, 
“Audiodescrição como forma de entretenimento através da exibição de filmes”, “Capacitação dos 
professores da rede regular de ensino sobre a linguagem Braille”, “Apoio pedagógico no ensino e 
aprendizagem” e “Rádio corredor”. Com relação às oficinas, foram ministradas técnicas de 
produção radiofônicas para os alunos com deficiência visual, por profissionais da área, junto com os 
alunos bolsistas, empreendendo a reativação da rádio interna da escola. Os programas são 
produzidos semanalmente durante o intervalo escolar, com o suporte técnico dos discentes do 
projeto, que escolheram o nome “Rádio Louis Braille FM”. 
 Em parceria com o Centro de Artes da UFPel, aplicaram-se oficinas Sensoriais, como 
"Desenho na Cozinha", "Flauta Transversal" e "Musicalidade". Nas atividades e apresentações por 
parte dos acadêmicos da Música e das Artes Visuais foi oportunizado, incentivado e estimulado os 
demais sentidos. Também, desde o início deste ano, está sendo desenvolvida a "RádioNovela" em 
parceria com a Rádio Federal FM Pelotas. Logo, na aplicabilidade das oficinas buscou o emprego 
da mídia-educação, como forma de expressão e de produção.  
 Para Martha Silva, professora da Escola Louis Braille "a oportunidade é ótima, 
principalmente a parte das artes, em que eles têm uma sensibilidade maior do que, nós videntes, eles 
sentem mais, tem a audição, e todos os outros sentidos mais desenvolvidos, então conviver com a 
música e com as artes para eles e uma maravilha". Com relação à radioescola, a professora comenta 
que a "atividade religou a comunidade acadêmica, ao espaço educativo, pois os alunos começaram a 
ter consciência do que é uma atividade cultural, do que é mobilizar. Foi visível o entusiasmo e 
empenho dos participantes. Eles vencem a timidez e descobrem outros talentos". Como afirma 
Peruzzo (2015), a produção de mensagens radiofônicas, constitui-se um local de prática social 
transformadora. 
 Ao dinamizar as relações dos envolvidos no projeto, com os membros da escola, foi aberto 
espaço para outras atividades artísticas e culturais, como a oficina "Cultivo & Arte", na qual os 
alunos aprenderam sobre cultivo das plantas, cuidados e outras formas de mantê-las. Essa oficina, 
contou com o apoio de alunos do curso de Agronomia da universidade. 
Outro depoimento significativo foi o da vice-diretora da escola, professora Rosana Maria Soares 
Martins, segundo a qual "o projeto foi muito importante para a escola, principalmente para os 
nossos alunos. Eles puderam com esse projeto da WebRádio, aprender a se comunicar melhor, se 
posicionar, se expor". A dinâmica oferecida nas atividades, "contribuiu para reforçar a autoestima, o 
sentido do trabalho em equipe e as discussões sobre as mensagens da mídia geral, visto que os 
estudantes gostam de escutar rádios locais". 
 Dessa forma, como afirma Peruzzo (2015), a Mídia-Educação e a Comunicação Comunitária 
acontecem quando a comunidade se envolve voluntariamente na construção dos meios. Verificou-se 
que o trabalho de WebRádio, teve resultados expressivos, dando a oportunidade da criação de 
métodos inclusivos. Como relata o estudante Emanuel Gonçalves, 5º ano, "houve a participação 
espontânea e estímulos para potencializar nossas qualidades". Além de que as atividades que estão 
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sendo desenvolvidas, principalmente, a Rádio Louis Braille, foram "planejadas e apresentadas pelos 
colegas". "Aprendemos as técnicas, a elaboração das ideias e as mensagens radiofônicas, 
comentando e divulgando os eventos da escola" (Patrick Farias Dias, 4º ano). 
 
6.3 REGISTROS DAS ATIVIDADES REALIZADAS  
 
 Com o intuito de ilustrar o registro das atividades realizadas por meio do projeto de extensão 
em questão, seguem as figuras 01 a 03. 
 

 
FIGURA 01 – OFICINA "RÁDIO LOUIS BRAILLE" NA ESCOLA PARCEIRA. 
FONTE: PROJETO DE EXTENSÃO WEBRÁDIO E WEBTV (2016). 
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FIGURA 02 – ACOMPANHAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE "FLAUTA TRANSVERSAL" NO CENTRO DE 
ARTES. FONTE: PROJETO DE EXTENSÃO WEBRÁDIO E WEBTV (2016). 
 

 
FIGURA 03 – OFICINA DE ATIVIDADE SENSORIAL. 
FONTE: PROJETO DE EXTENSÃO WEBRÁDIO E WEBTV (2016). 
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 Nesse sentido, com o material gerado nas atividades citadas, tornou-se possível a realização 
de um produto audiovisual. Para tanto, foi empregado um software por meio do qual realizou-se a 
edição de vídeo. 
 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Após a realização de diferentes atividades que buscam aprimorar uma educação inclusiva, 
pretende-se, com este artigo, divulgar as múltiplas possibilidades de aplicação das novas 
tecnologias a partir do projeto de extensão em foco. Todavia, já se podem apresentar algumas 
considerações. Espera-se que o trabalho desenvolvido tenha sido relevante, tanto para a 
universidade, quanto para a comunidade na qual está inserida, já que propiciou a aplicação de 
práticas pedagógicas interativas.  
 Segundo Lévy (1999), a multimídia interativa ajusta-se muito bem aos usos educativos, 
favorecendo o envolvimento pessoal do aprendiz no processo de ensino-aprendizagem. À proporção 
que uma pessoa participa da construção de um conhecimento, ela integra e retém o que aprende. 
Além disso, esse tipo de multimídia contribui para a formação de uma atitude de exploração e 
ludicidade devido à facilidade de assimilação de conteúdos. Consequentemente, a WebRádio e a 
WebTV constituem ferramentas muito úteis a uma pedagogia ativa e de abordagem 
comunicacional. 
 Nesse contexto, a utilização dos recursos e das técnicas propiciou a interdisciplinaridade e a 
integração de várias áreas, mediante a orientação e colaboração dos professores. Assim, acredita-se 
que a aplicação da mídia-educação, reafirma a proposta de maior envolvimento dos alunos, 
professores e integrantes do projeto. Além disso, a proposta é conscientizar de que os meios de 
comunicação são construções coletivas, havendo a necessidade da participação dos todos.  
 Finalmente, com o resultado dessa experimentação, pretende-se ampliar e aprofundar as 
perspectivas de atuação dos alunos e docentes com uma visão mais abrangente, por meio da 
interface entre educação e mídia. Partindo dessas informações, a ideia é de que o recurso 
tecnológico é pedagógico e, o indivíduo passa a ter autoria na produção das mensagens. Sendo 
assim, é preciso ampliar o debate e refletir sobre a cultura e o fenômeno das mídias, sobretudo às 
digitais. A intenção é convidar os atores envolvidos a fazer uma imersão nesse amplo, diverso e 
instigante campo de investigação. 
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RESUMO 
  
Diante da necessidade de se diagnosticar como é ensinada a criação publicitária - diante de uma 

bibliografia previamente existente que traz poucos dados em específico sobre a temática - foi 

desenvolvida uma investigação que possui o intuito de examinar, junto a oito universidades 

brasileiras, as estratégias de ensino empregadas em sala de aula nas disciplinas correlatas à 

criação publicitária. Constatou-se que muitos professores fazem uso de práticas 

institucionalizadas de ensino e possuem uma carência de inovações em suas aulas. Abordando 

as noções de campo e de habitus - ambas de Bourdieu -, e de institucionalização e de 

legitimação, de Berger e Luckmann, pretende-se identificar experiências de ensino que estimulem 

a criatividade nos estudantes, resultando na formação criativa de profissionais que atuarão no 

mundo do trabalho publicitário. Por meio de uma abordagem metodológica cartográfica, foi 

realizada a produção de dados - por meio da gravação de aulas de disciplinas cuja finalidade é o 

ensino de criação publicitária -, seguida de uma análise do material recolhido, para chegar a 

proposições de alternativas didáticas visando o aprimoramento do campo educacional de 

publicidade. 

 

Palavras-chave: Criação Publicitária; Ensino; Habitus; Institucionalização. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Esse texto pode ser considerado um recorte de uma pesquisa maior, intitulada “Práticas 

no Ensino de Criação Publicitária”, desenvolvida através do Grupo de Pesquisa “Ensino Superior 

de Publicidade e Propaganda” (certificado no CNPq). A autora desse texto faz parte do Programa 

                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Educação, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2  Estudante do 8º período do curso de Publicidade e Propaganda, Universidade Federal do Paraná, camila-
betti@hotmail.com. Bolsista PIBIC CNPq. 
3             Orientador. Docente no Departamento de Comunicação Social da UFPR e Professor no PPGCOM UFPR, e-
mail: fabiohansen@yahoo.com. 
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de Iniciação Científica da Universidade Federal do Paraná - Edital 2015/2016. A pesquisa em 

questão envolve oito instituições de ensino superior brasileiras, sendo quatro instituições públicas: 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Universidade de São Paulo (USP) e quatro instituições 

da rede privada: Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM), Universidade Positivo (UP), e Anhanguera-Uniderp. 

O objetivo principal desta pesquisa é analisar, nas instituições de ensino investigadas, as 

práticas docentes adotadas nas disciplinas de criação publicitária, em especial aquelas que 

podem ser consideradas práticas institucionalizadas, além de estudar como se constitui o habitus 

dos professores, a partir dos capitais simbólicos e cultural e como essa constituição - atrelada à 

formação e atuação dos professores - interfere nos modelos de aulas adotados pelos mesmos. 

Mais especificamente, procuramos identificar também se nas instituições analisadas é possível 

encontrar experiências de ensino inovadoras que se sobressaiam em relação às práticas 

institucionalizadas - a serem conceituadas e contextualizada no decorrer do texto.  

Através dessa análise, acredita-se ser possível desenvolver - juntamente com os 

profissionais da área, unindo professores e pesquisadores - outras ideias e estratégias para 

ensinar criação publicitária em sala de aula. A ampliação dos métodos pode tornar a 

aprendizagem dos estudantes ainda mais significativas, auxiliando na formação de profissionais 

com maior capacidade criativa. Gomes (2003) afirma que a área acadêmica de publicidade e 

propaganda mostra-se carente de debates. Portanto, a reflexão aqui proposta pode se constituir 

em uma contribuição para estudantes, professores, pesquisadores e profissionais do campo da 

comunicação e da criatividade se familiarizarem ao funcionamento do ensino da criação 

publicitária. Devido a escassez de bibliografia acerca do ensino de publicidade - ainda mais 

reduzida quando se trata do ensino de criação publicitária - o estudo se mostra relevante e atual, 

pois além de auxiliar docentes, poderá ajudar o mercado publicitário como um todo a 

compreender como as instituições de ensino estão formando os futuros profissionais. 

Durante toda a pesquisa nos deparamos com a dificuldade em encontrar um método 

adequado ao campo da comunicação, devido as dificuldades em relação a abordagem do objeto, 

às próprias definições de matérias e a forma como os dados produzidos são analisados. Para 

solucionar esses problemas, optamos por adotar o método de pesquisa cartográfico. 

 
Em linhas gerais, trata-se sempre de investigar um processo de produção. De 

saída, a ideia de desenvolver o método cartográfico para utilização em pesquisas 

de campo no estudo da subjetividade se afasta do objetivo de definir um conjunto 

de regras abstratas para serem aplicadas. Não se busca estabelecer um caminho 

linear para atingir um fim. A cartografia é sempre um método ad hoc. Todavia, sua 
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construção caso a caso não impede que se procure estabelecer algumas pistas 

que têm em vista descrever, discutir e, sobretudo, coletivizar a experiência do 

cartógrafo. (KASTRUP, 2007, p. 16). 

 

Para utilizar essa perspectiva metodológica, utilizamos suas quatro variedades, sendo 

elas: o rastreio, o toque, o pouso e o reconhecimento atento. A parte inicial - o rastreio - constituiu-

se a uma espécie de varredura de campo. Essa etapa foi a própria elaboração do tema a ser 

pesquisado a partir de uma atenção aberta e sem foco, que visou a construção do objeto de 

pesquisa em si de forma rizomática. A fase do toque pode ser visualizada na pesquisa quando da 

produção de dados, realizada nas oito instituições de ensino previamente citadas. Nessa etapa 

ocorreu o surgimento de variáveis que se destacaram e foram selecionadas para um estudo mais 

atento, como foi o caso das estratégias de ensino adotadas pelos docentes das universidades. 

Na etapa do pouso, foi realizada a reflexão acerca dos dados produzidos na etapa 

anterior sob a ótica educacional, enfatizando o processo de ensino-aprendizagem associado à 

criatividade em si, combinado a uma bibliografia mais ampla acerca do tema estudado. A última 

etapa - de reconhecimento atento - é justamente a proposta materializada nesse texto: a análise 

de todo o material arrecadado sob a ótica dos mecanismos de institucionalização e de legitimação 

de Berger e Luckmann a partir dos conceitos de habitus e dos capitais de Bourdieu. 

A análise está fundamentada na produção do material empírico - aulas gravadas pelos 

estudantes monitores, assim como material já existente sobre o tema - sobre a maneira com que 

as disciplinas correlacionadas à criação publicitária vêm sendo ministrada nas instituições de 

ensino brasileiras. Para tanto, a pesquisa contou com idas a campo que tiveram como finalidade a 

produção de material didático e gravação - tanto de áudio como de vídeo - de um conjunto 

selecionado de aulas nas instituições supracitadas. 

Entretanto, indo além do objetivo principal da pesquisa - a análise das práticas docentes 

no ensino de criação publicitária - acabou-se levantando uma série de questionamentos acerca 

dos próprios métodos de ensino. Após as duas primeiras fases da pesquisa – coleta e transcrição 

do material - vários foram os formatos de aula padrão que encontramos, tais como aulas 

meramente expositivas não dialogadas - em que somente o professor transmitia o conteúdo e não 

havia interação maior com os estudantes -, bem como aulas em que o próprio conteúdo 

ministrado não avançava em relação a exemplos usuais e tradicionais e exercícios propostos de 

uma maneira pouco criativa. Tais formatos de aula se enquadram no que Berger e Luckmann 

(2008) denominam de práticas institucionalizadas. Essas práticas são vistas como uma forma de 

economia de energia - energia essa que seria utilizada na elaboração de outras estratégias 

didáticas. Essa chamada “economia” é vista como prejudicial a qualquer área a que seja aplicada. 

Porém, no caso da publicidade - onde a inovação e a criatividade são fundamentais - esse fator 
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acaba desencorajando os estudantes ou acaba facilitando a formação de futuros profissionais que 

podem vir a apresentar limitações.  

Fígaro (2011), inclusive, demonstra que os profissionais dentro do ramo da publicidade 

têm chegado ao mercado de trabalho com uma formação muito superficial. Publicitários recém 

formados que possuem fácil acesso a todo tipo de tecnologia, entretanto não há uma 

profundidade maior na hora de explorar tais vantagens. Na mesma linha de pensamento, Alencar; 

Fleith (2004) atestam que as universidades produzem um número bastante expressivo de 

graduados. Entretanto, as autoras notam que a maioria desses novos profissionais foram 

condicionados - durante todo o período de suas graduações - para simplesmente aplicar o já 

conhecido de maneira convencional, resultando em profissionais limitados e com formação 

deficiente. 

Robinson (2010) afirma que a simples ideia de sala de aula pode ser vista como uma 

forma de constranger o processo criativo. Desde que se tem lembranças, as salas de aula 

possuem a mesma estrutura: um mestre, visto como um ser superior - seja por sua capacidade 

intelectual ou pelo seu cargo de maior poder - que se posiciona à frente dos alunos, que são 

posicionados de forma a voltar toda a sua atenção para esse mestre. No caso das disciplinas de 

criação publicitária, que deve prezar pelo estímulo da criatividade, a prática mais comum adotada 

- o aluno passa horas sentado, escutando o professor falar - não vem a ser uma estratégia efetiva 

para estimular o desenvolvimento e expressão das habilidades criativas de estudantes 

universitários. 

Para o melhor desenvolvimento do texto, serão apresentados os conceitos principais a 

serem abordados, a saber: institucionalização, campo, habitus, capitais. Serão acrescentados 

exemplos de trechos de falas docentes extraídas da etapa de gravação das aulas para ilustrar as 

reflexões acerca das experiências de ensino vivenciadas pelos estudantes da disciplina de criação 

publicitária nas instituições selecionadas para esse estudo. 

 

 

2. EXPERIÊNCIAS INOVADORAS VERSUS O CAMPO DE BOURDIEU 
 

Antes de ingressar naquilo que pode ser considerado “inovador” no ensino de criação 

publicitária e nos conceitos de Pierre Bourdieu, é necessário que se entenda um pouco mais 

sobre a noção de institucionalização, proposta por Berger e Luckmann (2008). Os autores, ao 

tratar do conceito referido, afirmam que “Uma dada ordem social antecede qualquer 

desenvolvimento individual” (BERGER & LUCKMANN, 2008, p. 77). Advertem ainda que ao 

estabelecer padrões de reproduções de suas ações, o sujeito acaba por adotar uma certa conduta 
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que moldará suas rotinas e procedimentos. No instante em que as ações se tornam habituais, 

configura-se a institucionalização, dando vida a “hábitos institucionalizados” (PETERMANN, 2011, 

p. 74).  

Estabelecido o conceito de institucionalização, procuramos justamente técnicas e 

métodos que extrapolem esse hábito de ensino adquirido por alguns profissionais. Durante a 

realização da pesquisa, o fator que foi analisado mais a fundo foi o da utilização - ou a falta - do 

que chamamos de “experiências inovadoras”. Hansen (2012) aborda a importância de uma 

adaptação por parte do professor para que essas estratégias inovadoras sejam aplicadas em sala 

de aula.  
Em sua nova função, é vital ao professor desenvolver a competência de ser um 
estimulador da busca e moderador das discussões, com uma postura de quem 
cobra e também apoia. Ao mesmo tempo em que o diálogo e a troca de 
experiências reduzem a distância na relação professor-aluno, também exigem 
atenção mais voltada do docente ao aluno, além de sensibilidade e intuição para 
captar as suas dificuldades de aprendizado, sem abrir mão da disciplina e do 
respeito mútuo a ser conquistado por meio da capacidade de criar empatia e 
envolver os alunos. (HANSEN, 2012, p.126) 
 
  

Durante a fase da pesquisa que consistiu na transcrição das aulas gravadas, podemos 

observar que a maioria dos docentes utiliza de um método de aula mais comum: o professor fala 

sobre o tema e os alunos simplesmente escutam, sem muita abertura para participação em sala 

de aula. É possível perceber que os professores mantém esse padrão a que estão acostumados - 

discorrem sobre um assunto, trazem um exemplo que na maioria dos casos não é algo muito 

atual, e voltam a discorrer sobre o tema seguinte, estabelecendo um modus operandi em que 

predomina o capital simbólico do professor, incorporando o papel social de autoridade do saber. 

Diríamos, juntamente com Pêcheux (1993), que a relação de forças em que o discurso é 

situado intervém veementemente. E o espaço discursivo da sala de aula é um espaço 

institucionalizado, em que professor e aluno se inscrevem. Para Orlandi (1996), ancorado em um 

saber incontestável, o professor pode influenciar o aluno a não questionar e discutir. 

Simplesmente receber e assimilar. O professor é o detentor do saber, e o aluno só terá acesso a 

ele por meio da submissão à autoridade docente. O professor é institucional e idealmente aquele 

que possui o saber e está na escola para ensinar, enquanto o aluno é aquele que está na escola 

para aprender (ORLANDI, 1987). 

De acordo com Pêcheux, as relações de força são inerentes ao discurso e determinadas 

pelos lugares sociais ocupados pelos sujeitos enunciadores em que, de um modo geral, aquele 

que ocupa o lugar social de maior prestígio e poder detém maior força no processo discursivo. 

O professor ocupa o lugar responsável pela autorização/autoridade. Um jogo de poder 

simbólico, em que o professor rege a orquestra/dita à regras. O docente é responsável pelo 
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regramento. 

Para elucidar, seguem algumas sequências discursivas (SDs) com fragmentos de falas 

dos docentes durante as aulas. É possível observar que não há nenhum tipo de interpelação por 

parte dos estudantes, assim como não há um espaço propriamente dito para que haja troca de 

informações. 

 
SD1 - Então, o primeiro ponto né, nós vimos do Apolíneo o texto clássico, a gente já comentou 

sobre isso e tal. Aí nós falamos pra vocês sobre o texto em rede semântica direta. Vocês lembram que nós 

demos esse exemplo aqui do texto do Gilberto Gil, Flora, a gente deu um exemplo por meio de um poema 

inicialmente né, uma letra de música que ele trabalha as palavras do universo da flora e passamos a um 

exemplo de publicidade [Professor USP]. 

 

Um ponto importante que foi discutido durante as análises das transcrições foi justamente 

sobre o fato de algumas universidades – destaque para aquelas que tem tradição de anos de 

ensino – que acabam por apresentar uma espécie de “padrão de aula”, analisando aulas de 

diferentes professores podemos notar inúmeras semelhanças, tais como a didática adotada, o 

material utilizado ou até mesmo a forma de avaliação aplicado dentro das disciplinas. 

Outro momento em que foi possível analisar uma falta de criatividade foi durante a 

apresentação de um determinado trabalho. Os alunos que estavam apresentando começar a 

descrever o processo criativo adotado - algo que, por si só, demonstra o quanto o grupo procurou 

inovar - e houve uma interpelação do professor afirmando não ser necessária a descrição deste 

caminho. 

 
SD2 - Eu recomendo o seguinte: vão direto para peça, não precisa mostrar todo o caminho que 

vocês fizeram de pesquisa pra gente valorizar e priorizar aquilo que é mais importante, tá, aí depois a gente, 

se der um tempo a gente conversa um pouco sobre o geral do trabalho [Professor UP]. 

 

O uso de técnicas convencionais pode ser justificado por uma interpretação talvez muito 

literal dentro das salas de aula do conceito de “campo” proposto por Bourdieu (2004). Dentro 

desse conceito pode-se observar a sobreposição de um indivíduo sobre o outro, baseada no 

acúmulo de capital social e/ou simbólico – o que pode ser exemplificado, nesse caso, com o poder 

do conhecimento adquirido. Ao considerar o conceito de campo científico, Bourdieu afirma: 
 
(...) propus a ideia de que o campo científico, tal como outros campos, é um 
campo de forças dotado de uma estrutura e também de um espaço de conflitos 
pela manutenção ou pela transformação desse campo de forças. (...) É na relação 
entre os diferentes agentes (concebidos como ‘fontes de campo’) que se engendra 
o campo e as relações de força que o caracterizam (relação de forças específica, 
propriamente simbólica, dada a ‘natureza’ da força capaz de se exercer nesse 
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campo, o capital científico, espécie de capital simbólico que age na e pela 
comunicação). Mais exatamente, são os agentes, (...) definidos pelo volume e pela 
estrutura do capital específico que possuem, que determinam a estrutura do 
campo que os determina. (BOURDIEU, 2004, p. 52-53) 
 

Dentro do campo educacional sempre houve uma espécie de disputa de poder, onde os 

dominantes - aqueles com maior capital acumulado - visam a conservação da estrutura do campo, 

com o objetivo de manter tal estrutura em que sejam capazes de ditar o que é, ou não, vigente no 

campo científico, tudo através dessa autoridade adquirida. Ao mesmo tempo os dominados - 

aqueles com menor capital adquirido, muitas vezes em início de carreira - procuram a subversão 

dessa ordem científica pré-estabelecida, utilizando-se de questionamentos da legitimidade da 

ordem científica prévia e visam à sua superação através de uma espécie de ruptura com os 

padrões dominantes, e não com a manutenção ou pequenas reformas desses padrões. 

O principal problema ao se utilizar do conceito de Bourdieu em seu sentido mais literal - 

ao menos dentro do subcampo da criação publicitária - se dá ao fato de que tal prática pode 

acabar impossibilitando a implementação de outras estratégias de ensino, que poderiam se 

adequar melhor a uma proposta de ensino mais criativo. Com certa frequência, essa disputa pelo 

capital gera a formulação - ou até mesmo imposição - de certos dogmas, vistos como verdades 

absolutas, e a partir desse momento os profissionais da área acabam por não enxergar a 

necessidade de procurar formas de inovação, deixando de lado a busca pela criação de novas 

possibilidades. Portanto, o espaço da sala de aula acaba por tornar-se um espaço totalmente 

instituído, com a predominância de regularidades e de olhares hegemônicos. 

Outro ponto relevante, ao se tratar de Bourdieu (1983, 1998, 2003, 2004, 2007a, 2007b, 

2008), é a questão do habitus, que pode ser definido como uma “estrutura estruturante”, ou 

mesmo um sistema de disposições duráveis. Essas estruturas são responsáveis por construções 

de práticas e representações por parte dos agentes, porém são, também, estruturadas, pois esses 

mesmos agentes são capazes de influenciar, inventar e recriar essa estrutura. Catani (2004) traz o 

fato de que o habitus é construído durante um processo de aprendizagem. Cada sujeito possui 

modos de conduta que foram estabelecidos previamente pelo seu próprio campo, e ao que, ao 

mesmo tempo, o determinam. Tais modos de conduta são conceituados por Bourdieu como 

disposições duráveis ou como um habitus. 

 
As estruturas constitutivas de um tipo particular de meio (as condições materiais 
de existência características de uma condição de classe), que podem ser 
apreendidas empiricamente sob a forma de regularidades associadas a um meio 
socialmente estruturado, produzem habitus, sistemas de disposições duráveis, 
estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, 
isto é, como princípio gerador e estruturador das práticas e das representações 
que podem ser objetivamente ‘reguladas’ e ‘regulares’ sem ser o produto da 
obediência a regras, obviamente adaptadas a seu fim sem supor a intenção 
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consciente dos fins e o domínio expresso das operações necessárias para atingi-
los e coletivamente orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora de um 
regente (BOURDIEU, 1983, p. 61). 

 
 

Outro contraponto utilizado nas análises de aulas foram as experiências inovadoras 

utilizadas pelos professores. Dentre as aulas que se destacaram por fugir de um padrão comum, 

temos dois exemplos de técnicas inovadoras e que atraíram maior interesse dos alunos e exigiram 

maior criatividade durante o preparo. O primeiro exemplo é ligado à criatividade quanto ao 

exercício proposto em sala de aula. Nessa aula em questão, o professor – procurando estimular a 

criatividade dos alunos como algo essencial – passou como proposta de exercício prático a 

construção de um podcast, os alunos ficaram livres para escolher os temas abordados. Além da 

inovação ao propor um modelo de comunicação mais atual, o professor ainda usará essas 

primeiras ideias dadas pelos alunos em um projeto futuro a ser aplicado dentro do curso de 

publicidade. 

 
SD3 - Então a gente vai ouvir todos estes podcasts e depois, logo em seguida, eu vou apresentar 

pra vocês o projeto... é o que eu tô chamando de projeto inovador em comunicação, vocês vão ser a 

primeira experiência do projeto inovador de comunicação, do curso de publicidade. [Professor UFPR]. 

 

Outra aula inovadora que se destacou, mexeu com a questão da orientação que o 

professor dá aos alunos durante a execução de atividades propostas. Nessa orientação de que 

retiramos o trecho citado a seguir, é possível observar que o professor dá bastante atenção aos 

alunos e inclusive senta com eles para fazer rascunhos e ter ideias juntamente com os grupos. 
 

SD4 - Vocês poderiam fazer um moleque na... Fechar no moleque, o moleque novinho no celular: 

"Mãe, não sei o que, não sei o que lá...”, abre e o cara tá na biblioteca... Entendeu, o cara falando com a 

mãe dele...” e “Banheiro meu, uma puta mídia... Adesivo de banheiro. [Professor USP]. 

 

O professor em questão traz – diretamente – para as orientações suas experiências 

adquiridas no mercado publicitário e ao mesmo tempo acaba por demonstrar como funciona o 

caminho criativo adotado por profissionais do ramo. 

Uma possível solução para que as aulas fujam dessa utilização de práticas 

institucionalizadas é o que Winnicot (1975) chama de utilização do lúdico. Ao relacionar o ato de 

aprendizagem ao ato de brincar, o autor afirma que somente ao unir essas duas ações é possível 

ativar a criatividade dos alunos em sala de aula. Durante as discussões geradas a partir das 

análises das aulas, chegamos a uma série de premissas que serviram para nos dar um 

norteamento acerca do que poderiam ser consideradas técnicas inovadoras. Dentre essas 
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premissas é válido destacar a criatividade do docente na preparação/condução da aula, a 

aplicação de exercícios que fujam do contexto mercadológico em publicidade – mas sem deixar 

de estimular a criatividade, procurar experiências lúdicas e o equilíbrio entre a responsabilidade do 

professor e a viabilidade do estudante para desenvolver uma atividade, além de instigar as 

qualidades individuais dos discentes a partir – principalmente -  de orientações mais atentas e 

direcionadas durante a execução de atividades propostas. 

 
 
3. A INSTITUCIONALIZAÇÃO E O HABITUS SOB ANÁLISE NAS AULAS DE CRIAÇÃO 
PUBLICITÁRIA 

 

Como dito previamente, ao longo das etapas da pesquisa foi possível ver uma série de 

estratégias de ensino que os professores utilizam e que podem ser descritas como “padrão”, onde 

é possível observar falta criatividade e, talvez, de mais tempo na hora de elaborar as aulas e 

organizar os exercícios propostos. Professores que trabalham seguindo uma ideia de papéis pré-

estabelecidos - o professor é o mestre, o detentor de todo o conhecimento e o aluno está ali para 

absorver esse conhecimento, sem o direito de interpelar e questionar o mestre. Há falta de 

discussão, de trocas de ideias entre os indivíduos. Freire (1996) já trazia essa questão da 

necessidade do professor interagir com o aluno. 

 
O bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade 

do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma 

cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque 

acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, 

suas dúvidas, suas incertezas. (Freire, 1996, p. 96) 

 

Até mesmo entre aqueles que inovaram e trouxeram um material diversificado, foi 

observado que às vezes há dificuldade ao dar uma continuação àquela aula criativa. Durante a 

pesquisa observamos aulas que conseguiram utilizar repertórios diferentes, que focassem no 

campo da criatividade sem abordar diretamente a questão da publicidade. Entretanto, em outras 

aulas – ministradas pelos mesmos professores – foi vista uma falta de inovação, geralmente no 

momento em que é proposta alguma atividade. Os trabalhos passados pelos docentes se baseiam 

– quase que em sua totalidade – na elaboração de peças publicitárias comuns, como páginas de 

revista ou posts para Facebook. 

De uma forma geral, foi observado que os modelos de aula que trouxeram um resultado 

mais positivo – fosse atraindo mais a atenção dos alunos ou incentivando uma maior criatividade – 
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foram aqueles em que houve uma hibridização do universo lúdico com a realidade do dia a dia. Ao 

trazer exemplos e exercícios que fugiam da rotina dos estudantes e exercitavam a imaginação, 

como sugerido por Winnicot (1975), foi possível observar que os professores conseguiram prender 

a atenção dos alunos durante todo o período de aula. 

Foi constatado que o primeiro passo para o que poderia vir a ser uma “solução” – ou 

mesmo uma melhor proposta de ensino – seria de trabalhar melhor, juntamente com os docentes, 

já no preparo das aulas a serem ministradas. Dedicando mais tempo e empregando mais 

criatividade no processo de preparo das aulas e do cronograma em geral, é possível melhorar 

significativamente o ensino da disciplina de criação publicitária. Se um professor, ao elaborar uma 

aula expositiva, por exemplo, destinar pequenos intervalos durante a explicação para que ocorra 

uma discussão com a turma, ou trazer exemplos mais didáticos – como é o caso de vídeo cases 

ou mesmo uma peça mais irreverente – sua aula já não ficará tão maçante e os alunos 

conseguirão assimilar o conteúdo com maior facilidade. 

Esclarecendo: O que viria a ser considerado como uma aula padrão? Um conjunto de 

práticas educacionais no ensino universitário de criação publicitária: além de aulas expositivas, 

atividades aplicadas, com passagem das instruções da atividade prática (trabalho/exercício) por 

parte do professor; orientações individuais ou coletivas do professor aos estudantes; 

defesa/apresentação do trabalho/exercício por parte dos estudantes aos seus colegas de turma e 

ao professor. 

Esse raciocínio (empírico) acima pode estar sustentando teoricamente na noção de 

habitus pedagógico (abaixo): 

 
A formação pedagógica não parece se constituir como um objeto de interesse 
para o campo científico, não se apresenta como um capital relevante aos agentes, 
ou mesmo como um habitus (pois que é geradora de práticas) que se ajustaria ao 
campo, permitindo aos agentes alcançarem posições importantes. O capital 
adquirido e o habitus incorporado por meio do processo de formação pedagógica, 
os quais podemos chamar de capital e habitus pedagógicos, não conferem 
possibilidades concretas de reconhecimento nos campos aos agentes (CORRÊA, 
2013, p. 325); 

 
 

Ou seja, tal perspectiva se aproxima de outro conceito chave à investigação: habitus. 

Gerador de práticas ajustadas ao campo, o habitus pedagógico (CORRÊA; RIBEIRO, 2013) 

consolida no docente de criação publicitária a condução de maneira tradicional de atividades e a 

adoção de práticas de característica mais comum, nem sempre se importando em como serão 

executados os exercícios de aprendizagem. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



438

 

 

É difícil para quem não está no cargo de professor conseguir opinar sobre técnicas 

adequadas de ensino. Portanto, o olhar que trouxemos à pesquisa tende a levar em consideração 

as análises feitas, a bibliografia consultada, mas sobretudo próprias experiências pessoais dentro 

de sala de aula como alunos de graduação. O olhar estudantil é o ganho desse texto. 

É importante que essa ideia de que os docentes devem seguir determinadas regras, 

manter seu habitus e não fugir de padrões é a premissa que deve ser quebrada para que alguma 

mudança comece a ser notada - o que será observado refletindo diretamente no mercado de 

trabalho. Pequenas mudanças na estrutura básica de aula já surtem muitos efeitos. Se, ao invés 

do professor discorrer sobre o assunto, ele sugerisse que os alunos fizessem uma pesquisa 

acerca daquele tema para trazer pra dentro de sala de aula, mesmo que através dos exemplos a 

serem utilizados, a aula não será completamente inovadora, mas já abre mais espaço para os 

estudantes se manifestarem e se aprofundarem no assunto. 

Outro fator importante a ser observado é que professores e estudantes recebem - ainda 

que inconscientemente - certas fórmulas a serem seguidas, muitas vezes determinadas através 

da atuação de outros atores, nesse caso os profissionais da criação publicitária. Trazer 

profissionais experientes e legitimados da área da publicidade para dentro das salas de aulas – 

profissionais que atuem diretamente em agências de publicidade, ou em setores similares dentro 

de empresas para dar palestras, trazer um pouco da rotina de trabalho para os alunos - também é 

um método que tende a estimular os alunos a demonstrar interesse e ir atrás da matéria.  

Uma ideia que foi levantada durante a análise das transcrições de aulas foi a de que - 

durante o processo de formulação do programa da disciplina - o professor escolhesse alguns 

temas de fora do mundo da publicidade - como ocorreu com a escolha da atividade proposta pelo 

docente da UFPR, que optou por um produto inovador - e que se enquadrem nos assuntos a 

serem discutidos. Essa seleção de temas poderia ser feita juntamente com a turma, através de 

sugestões dos próprios alunos de temas que lhes despertam interesse – como seria o caso do 

cinema, da literatura, dos esportes e afins. Essa preparação de aula feita em conjunto com os 

alunos tende a ser uma experiência enriquecedora tanto para os docentes como para os 

discentes. 

Ao ter o poder de escolha, o aluno se sente como uma parte integrante daquele grupo 

representado pela sala de aula, há uma identificação maior com os temas abordados e assim, a 

tendência é que haja uma maior dedicação dos alunos na matéria, o que consequentemente 

acarretará em um profissional melhor preparado e com uma maior predisposição para solucionar 

problemas do dia a dia de forma criativa e eficiente. 
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RESUMO 
  
Para a publicidade, a criatividade é a matéria prima utilizada para trazer resultados significativos para 
os clientes de uma agência. Porém, como essa mesma criatividade se dispõe nas salas de aula daqueles 
que serão os criativos de amanhã: os estudantes de Publicidade e Propaganda? Ou ainda, como eles 
estão sendo motivados a serem mais criativos? Essas perguntas buscam ser respondidas pela pesquisa 
a qual esse texto faz parte, que também tem o objetivo de propor e sugerir formas de inovar dentro 
das salas de aula de disciplinas relacionadas à criação publicitária. O objetivo não é propor drásticas 
mudanças, mas uma reflexão e um possível caminho, que visa tornar o ensino de criação, mais 
criativo. Para fazer isso, foram gravadas aulas em áudio e vídeo em algumas Universidades de todo 
o país. Transcrevendo e analisando as aulas gravadas, buscamos compreender quais são as práticas 
de ensino institucionalizadas dentro de criação publicitária, para então, conseguir reconhecer e propor 
novas experiências de ensino que fujam da lógica institucionalizada. A pesquisa já conseguiu avançar, 
reconhecer muitas práticas institucionalizadas de ensino, e agora, por meio deste e de outros textos, 
procura-se propor novas possibilidades para o ensino de criação publicitária. Possibilidades mais 
criativas, inovadoras que buscam dar mais espaço a subjetividade e imaginação dos estudantes, assim 
como, do próprio docente.  
 
Palavras-chave: Criação Publicitária; Experiências; Ensino; Institucionalização. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Esse texto faz parte de uma pesquisa maior, intitulada “Práticas no ensino de criação 

publicitária”, que é desenvolvida a partir dos estudos do Grupo de Pesquisa (certificado no CNPq) 
“Ensino Superior de Publicidade e Propaganda”. O autor deste artigo faz parte do Programa de 
Iniciação Científica da Universidade Federal do Paraná – Edital 2015/2016. O objetivo central da 
pesquisa é adicionar um olhar crítico ao ensino de criação publicitária como é feito hoje nas 
Universidades brasileiras, refletindo na formação de novos publicitários. Os motivos para tal 
inquietação são muitos. Entre eles está a constante mudança do mundo do trabalho publicitário. Áreas 
que possuem a criatividade como fator determinante na sua criação de valores, como a moda, arte, 
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3             Orientador. Docente no Departamento de Comunicação Social da UFPR e Professor no PPGCOM UFPR, e-
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música e a publicidade, estão em constante evolução e transformação, sempre procurando novas 
formas de impactar, trazer resultados e atrair a atenção da sociedade. Além disso, contamos com um 
mundo cada vez mais globalizado e com mudanças a cada dia mais constantes. Mudanças que 
inclusive influenciam na forma com que as pessoas se relacionam e se comunicam, como as recentes 
redes sociais, por exemplo. E quando a comunicação muda, a publicidade tende a acompanhá-la.  

 
Mas a globalização também representa um conjunto extraordinário de possibilidades, 
mudanças possíveis agora e que se apoiam em fatos radicalmente novos, destacando-se dois 
deles: um, a enorme e densa mistura de povos, raças, culturas e gostos que acontece hoje – 
embora com grandes diferenças e assimetrias – em todos os continentes, uma mistura 
somente possível na medida em que outras cosmovisões emergem com grande força, pondo 
em crise a hegemonia do racionalismo ocidental; o outro, as novas tecnologias que vêm sendo 
progressivamente apropriadas por grupos dos setores subalternos, permitindo-lhes uma 
verdadeira revanche sociocultural, isto é, a construção de uma contra-hegemonia pelo 
mundo. (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 18) 
 

Diante de tanta instabilidade e imprevisibilidade, é preciso questionar: como formar um 
publicitário pronto para enfrentar essa realidade? Ou ainda, como o estudante que pretende trabalhar 
com criação publicitária está sendo preparado para lidar com situações adversas e ainda assim, ser 
criativo? Já que a criatividade é a matéria prima usada pela propaganda, como essa mesma 
criatividade está presente dentro das salas de aula dos cursos que visam formar futuros criativos? 
Como ela está sendo usada para preparar uma aula que instigue o estudante? Ou ainda, como o 
discente está sendo instruído a usar a sua criatividade?  

 
Quanto nossas salas de aula não constrangem o processo criativo? Oportunizamos aos 
estudantes espaços de liberdade que possibilitem práticas criativas? De que forma 
conseguimos estabelecer momentos e espaços lúdicos em sala de aula para ativar a 
criatividade? (PETERMANN, HANSEN e CORREA, 2013, p.12) 

 
Essas perguntas e queixas encontram apoio em diversos outros autores que também pensam 

sobre a formação de futuros publicitários. Entre eles está Fígaro (2011), que afirma que os alunos 
saem da faculdade com uma pobre bagagem técnica e cultural. Ou ainda, como afirmam Alencar e 
Fleitch (2004), as universidades produzem um expressivo número de graduados, porém a maioria 
deles treinados simplesmente para aplicar o já conhecido de maneira convencional, acarretando em 
deficiências na formação.  

Diante desse cenário, a pesquisa “Práticas no ensino de criação publicitária” tem como um 
de seus objetivos conhecer, analisar, registrar e influenciar quais são as práticas de ensino que 
ocorrem nas aulas das disciplinas de Criação Publicitária, Redação Publicitária e Direção de Arte, 
buscando refletir o ensino de publicidade e propaganda, principalmente dentro do setor de criação 
publicitária. Infelizmente, esse ainda é um campo pouco explorado e refletido dentro do campo 
cientifico. Por isso, essa pesquisa também conta com uma produção de dados distinta, que busca 
dentro das salas de aula subsídio para analisar e refletir as experiências de ensino promovidas pelos 
docentes. 

A metodologia empregada na pesquisa toma como base a cartografia, de Kastrup (2007), 
tendo a sala de aula como o platô, ponto para o desenvolvimento do trabalho, mais importante e 
principal. Como afirma Kastrup (2007, p.18), as seguintes etapas fazem parte do trabalho de um 
cartógrafo: o rastreio, o toque, o pouso e o reconhecimento atento. O rastreio consiste em uma 
varredura de campo, sem um foco, mas sim, uma visão ampla que busca de alguma forma solucionar 
as questões levantadas por uma pesquisa. Foi nessa etapa em que foram selecionadas as Universidades 
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que poderiam ser úteis para a nossa pesquisa, e que serviriam como campo de observação e coleta de 
dados. Foram selecionadas oito instituições de ensino superior brasileiras, sendo quatro instituições 
públicas: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Universidade de São Paulo (USP) e quatro 
privadas: Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM), Universidade Positivo (UP), e Anhanguera-Uniderp.  

A segunda etapa, o toque, é o que interrompe o rastreio e dá a pesquisa um avanço, como 
afirma Kastrup (2007, p. 19), “tudo caminha até que a atenção, numa atitude de ativa receptividade, 
é tocada por algo. O toque é sentido como uma rápida sensação, um pequeno vislumbre, que aciona 
em primeira mão o processo de seleção”. Nessa etapa, foram gravadas aulas de áudio e vídeo das 
disciplinas já mencionadas (Criação Publicitária, Redação Publicitária, Direção de Arte). Então, essas 
gravações foram transcritas, para que fosse possível avançar para a próxima etapa do trabalho, a etapa 
de pouso.  

Enquanto os estudantes de iniciação científica, como o autor desse texto, transcreviam essas 
aulas, além de transformar as falas dos professores e dos alunos em texto, também eram orientados a 
analisá-las e levantar questionamentos e observações sobre cada uma, conforme seu plano específico 
de trabalho. E é exatamente isso que configura a etapa de pouso, que segundo Kastrup (2007, p. 20) 
é “o gesto de pouso indica que a percepção, seja ela visual, auditiva ou outra, realiza uma parada e o 
campo se fecha, numa espécie de zoom. Um novo território se forma, o campo de observação se 
reconfigura”. A partir dessas constatações, partimos para etapa final e atual da cartografia, que é o 
reconhecimento atento. Nos debruçamos sobre as análises e constatações feitas a partir da observação 
das aulas e das transcrições, e agora, a partir de referenciais teóricos adicionamos um olhar crítico 
aos dados coletados, buscando não só interpretar, mas influenciar as práticas de ensino em criação 
publicitária. 

Durante a etapa de pouso, os alunos que faziam as transcrições também eram orientados a 
procurar e identificar quais eram as práticas institucionalizadas no ensino que eram aplicadas durante 
as aulas. O conceito de institucionalização utilizado na pesquisa parte de Berger & Luckmann (2008), 
que afirmam que quando hábitos se tornam tipificados e regulamentados, ou seja, passíveis de 
reprodução, eles deixam de ser apenas rotina e se tornam institucionalizações. Ou seja, a pesquisa 
visa identificar quais são as práticas de ensino mais comuns dentro das salas de aula de criação 
publicitária, para então discuti-las e, em uma segunda etapa, repensá-las. Ou seja, adicionar um olhar 
crítico as práticas institucionalizadas de ensino, e se preciso, propor mudanças. Berger & Luckmann 
(2008, p. 75) esclarecem que “uma dada ordem social antecede qualquer desenvolvimento 
individual”, e então, chega-se a teoria de institucionalização, que visa entender as razões que 
“conduzem à emergência, manutenção, e transmissão de uma ordem social” (BERGER & 
LUCKMANN, 2008, p. 77). Os autores advertem que, após se estabelecer padrões de reproduções 
para as suas ações, o sujeito cria também modos de conduta, rotinas, e procedimentos. Quando as 
ações se tornam habituais, configura-se a institucionalização. E justamente essas institucionalizações 
que visamos discutir, ou até, repensar.  

Também se busca encontrar o que de inovador acontece dentro das salas de aulas dos cursos 
de publicidade, que se sobressaiam em relação às práticas institucionalizadas. Para fazer isso, foram 
estabelecidos variáveis que podem sugerir se uma prática de ensino é, ou não, inovadora. Para 
estabelecer tais variáveis, buscamos dialogar com autores que discutem, principalmente, a 
criatividade e como ela pode ser aflorada e explorada. Entre eles está Winicott (1975), que afirma 
que a real criatividade só pode ser alcançada por meio da brincadeira e do livre uso da imaginação. 
“É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou o adulto fruem na sua liberdade de criação." 
(WINNICOT,1975. p.79-80). Outros autores importantes que discutem a criatividade são Stenberg e 
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Lubart (1999). Eles defendem que a criatividade provém de seis fatores distintos, que se inter-
relacionam e não podem ser analisados separadamente: inteligência, estilos intelectuais, 
conhecimento, personalidade, motivação e contexto ambiental, o que evidencia o caráter subjetivo da 
criatividade.  

Um terceiro objetivo da pesquisa, e também deste texto, seria o de, após analisar tanto as 
práticas institucionalizadas quanto as inovadoras presentes nas salas de aula, propor outras formas de 
ensinar. Não se busca uma ruptura completa, muito menos brusca, mas sim, que vise utilizar os 
resultados dessa pesquisa para elucidar, e também, apontar ao docente caminhos possíveis que podem 
tornar a aula além de mais criativa, mais completa para a formação do estudante. E esse é justamente 
um dos principais objetivos desse texto: a partir das observações feitas pelo autor deste artigo das 
experiências de ensino presentes em algumas das aulas transcritas e analisadas, e da leitura de autores 
que servem como referência teórica, propor experiências de ensino inovadoras.  
 
2. AVANÇOS QUE PODEM NOS GUIAR A NOVAS PRÁTICAS DE ENSINO 

 
Os professores orientadores da pesquisa, Fábio Hansen, da Universidade Federal do Paraná, 

Juliana Petermann, da Universidade Federal de Santa Maria, e Rodrigo Stéfani Correa, da 
Universidade Federal de Pernambuco, que fazem parte do grupo de pesquisa “Ensino Superior de 
Publicidade e Propaganda” (certificado no CNPq), do qual a investigação faz parte e é apoiada pelo 
MCTI/CNPq - Edital 14/2014, já avançaram bastante na constatação e na compreensão das práticas 
de ensino de criação publicitária, para que agora, por meio desse e de outros textos, seja possível 
apontar novos caminhos para a inovação.  

Entre os avanços e as discussões propostas por esses autores, é relevante para este artigo, 
destacar um texto de Hansen (2013), no qual é feita a constatação e discussão de uma das práticas 
institucionalizadas mais comuns dentro das salas de aula de criação publicitária: a reprodução do 
mercado de trabalho. Segundo Hansen (2013), a mera reprodução do mercado publicitário, limita a 
sala de aula a práticas mecânicas de ensino, ao invés deixar o espaço livre para reflexões e 
experimentações.  

 
A partir das características demandadas para ingressar no mercado de trabalho, acreditamos 
que há um descompasso entre o que é ministrado em sala e o seu significado real na 
atualidade. Os professores presumem que o mercado demanda um profissional moldado a 
sua imagem e semelhança, quando, aparentemente, o mercado deseja um profissional livre 
de amarras, para que ele possa moldá-la, se for o caso. Isto é, ensina-se supondo que está se 
formando um profissional com os conhecimentos que o mercado quer, quando essa pode não 
ser a realidade. O mercado pode querer exatamente o contrário daquilo que se ensina. 
(HANSEN, 2013, p.60-61)  
 

Usando como base artigos como esse, escrito por Hansen, é possível compor sugestões para 
outras práticas de ensino. Como foi feito, por exemplo, no artigo produzido por estudantes de 
iniciação científica da Universidade Federal de Santa Maria, intitulado “Orientação e criação – entre 
incentivos e inibições”, (VARGAS, OLIVEIRA, RIBEIRO, ESCANDIEL, LOPES e 
PETTERMANN, 2016) e também no artigo escrito por alunos da Universidade Federal do Paraná, 
incluindo o autor desse texto, intitulado “O (des)equilíbrio no ensino de criação publicitária: entre o 
institucionalizado e o lúdico” (SANTOS FILHO, BRUNETTO, BETTIOL, HANSEN, 2016). Ambos 
textos foram escritos por integrantes “O Ensino de Criação Publicitária” (apoiada pelo MCTI/CNPq 
- Edital 14/2014) e do Grupo de Pesquisa (certificado no CNPq) “Ensino Superior de Publicidade e 
Propaganda”. E também, ambos os textos foram publicados nos anais do Intercom Sul 2016. É 
importante citar e entender esses dois artigos, pois ambos possuem características que se 
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complementam e podem iluminar o caminho para as outras experiências de ensino que serão 
discutidas durante este texto. Outra semelhança muito importante que eles possuem é a visão do 
discente, da sua experiência dentro da sala de aula e como ele expressa as suas expectativas em relação 
ao ensino de criação publicitária.  

 O texto “Orientação e Criação – entre incentivo e inibições”, tem como objetivo descobrir 
como o processo de orientação dado pelo professor, ou seja, a forma como ele(a) acompanha, orienta 
e direciona seus alunos durante a realização de atividades práticas da sua disciplina acontece e pode 
ser melhorado. Durante o texto, são abordados os seguintes eixos teóricos: práticas institucionalizadas 
versus práticas motivacionais, liberdade versus licenciosidade, autoritarismo versus autoridade, 
universo versus não universo; e feedback versus ausência de feedback. Para as novas experiências de 
ensino que serão propostas nesse artigo, é importante ressaltar o que foi constatado em alguns desses 
eixos. Primeiramente, dentro do eixo de práticas institucionalizadas versus práticas motivacionais, 
consta que fatores como o desafio, a superação e a recompensa, podem ser meios de se escapar das 
práticas institucionalizadas de ensino. Afinal, segundo Tapia e Fita (2004) o estudante quando é 
corretamente motivado, encara tarefas como um convite a realizar algo maior, como um desafio. E 
Santos (2001), também referenciado no texto, afirma que os estudantes dão mais valor as disciplinas 
difíceis, pois nesses casos, eles são mais exigidos. Outro eixo relevante é o de Liberdade versus 
Licenciosidade. O autor usado como referência é Paulo Freire (1996) que afirma que a liberdade é 
parte fundamental da formação do estudante, e que, caberia ao docente, apenas auxiliar para que o 
aluno possa desenvolver sua liberdade para se tornar um ser ético.  

 
[..] Sendo assim caberia a cada docente, no que diz respeito a liberdade, apenas auxiliar para 
que o ser em formação possa desenvolver sua liberdade e a consciência de seu inacabamento, 
para assim se tornar um ser ético. (VARGAS, OLIVEIRA, RIBEIRO, ESCANDIEL, LOPES 
e PETTERMANN, 2016, p. 5) 
 

Dessa forma, Freire (1996) sugere que é preferível que o jovem tenha liberdade para tomar 
decisões a partir de suas próprias reflexões, mesmo que isso lhe dê mais trabalho e possa causar 
maiores desconfortos futuros, do que ter suas decisões tomadas por outro alguém. Porém, em 
contraponto a isso, existe a Licenciosidade, quando o professor não estabelece limites claros e não dá 
ao aluno um caminho suficientemente delimitado para que ele possa realizar a atividade. “O limite é 
necessário para a segurança, ser licencioso é negligenciar os limites necessários à liberdade.” 
(VARGAS, OLIVEIRA, RIBEIRO, ESCANDIEL, LOPES e PETTERMANN, 2016, p. 6). 

Agora, no texto de Santos Filho, Brunetto, Bettiol e Hansen (2016) discute-se não apenas a 
presença, mas como as práticas institucionalizadas e inovadoras acabam se complementando dentro 
da sala de aula. Ao invés de se utilizar a palavra versus, como no texto dos alunos da UFSM, usa-se 
uma letra que adiciona um ao outro: práticas institucionalizadas e práticas inovadoras. Não há um 
ponto superior a outro, muito pelo contrário, ambos os textos são fruto de uma análise subjetiva de 
grupos diferentes dentro de uma mesma pesquisa e além de ser válidos, podem se complementar. 
Segundo Hansen, (2013) as práticas institucionalizadas barram o caráter experimental e reflexivo da 
sala de aula, tornando o ensino mecânico ao invés de inovador. Porém, outro ponto abordado por 
Santos Filho, Brunetto, Bettiol e Hansen (2016), é como sem as práticas institucionalizadas de ensino, 
não há inovação. Uma depende da outra para existir. Afinal, se todas as práticas de ensino tivessem 
algum caráter inovador, a própria inovação se tornaria institucionalizada.  

Outros aspectos a ser analisado e abordado no texto de Santos Filho, Brunetto, Bettiol e 
Hansen (2016) é como o institucionalizado serve como porto seguro para o professor. Entender por 
que as práticas institucionalizadas representam uma segurança para o professor não é algo difícil, 
afinal, questioná-las não significa se opor apenas ao docente que a utiliza, mas sim, a todos os outros 
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órgãos, como o MEC, outras Universidades, e até outros professores que institucionalizaram essas 
práticas ao longo do tempo. Então, nelas o professor encontra um ambiente livre de riscos. 

 Diante desse cenário, os estudantes de Iniciação Científica da UFPR propuseram um 
equilíbrio entre as práticas institucionalizadas e inovadoras, algo híbrido e que pudesse dar ao 
professor uma margem de segurança para que ele se arriscasse aos poucos em novas experiências de 
ensino. Porém, essa inferência ainda deixa muitas pontas soltas, e por mais que aponte um caminho, 
ele ainda não se faz claro e dá brechas para muitas reflexões. Como, por exemplo, o professor pode 
alcançar esse equilíbrio entre institucionalizado e inovador sentindo-se seguro? Ou ainda, pensando 
nos estudantes, como eles podem ser apresentados a novas práticas de ensino sem que haja um grande 
estranhamento, ou ainda, uma falta de sintonia entre docente e discentes? Utilizando algumas 
discussões levantadas pelos alunos da UFSM, e dando continuidade ao artigo dos alunos da UFPR, 
esse texto discute e sugere outras experiências de ensino que visam alcançar esse equilíbrio entre 
inovador e institucionalizado sem que o aprendizado dos alunos e a confiança professor sejam 
comprometidos. 
 
3.  A PROCURA DO EQUILÍBRIO ENTRE O INSTITUCIONALIZADO E O INOVADOR 
DENTRO DA SALA DE AULA 
 

Durante as transcrições e análises das aulas que fazem parte do acervo da pesquisa, foram 
estabelecidos critérios para que pudéssemos reconhecer o que seriam práticas institucionalizadas e 
inovadoras de ensino. Critérios esses que levam em conta os autores, já citados, que discutem a 
criatividade e a sua utilização, como Winicott (1975), que afirma que a criatividade só pode ser 
acessada pela brincadeira e Stenberg e Lubart (1999) que afirmam que criatividade provém da 
inteligência, estilos intelectuais, conhecimento, personalidade, motivação e contexto ambiental. 
Dessa forma, os critérios de inovação apontavam para experiências de ensino que prezavam pela 
experiência lúdica, remetendo a brincadeira, e que também, exploram os aspectos individuais de cada 
estudante, como estilo e personalidade.  

Por meio de autores como Winicott e Stenberg e Lubart, e também de artigos como o de 
Hansen (2013) já mencionados neste texto, podemos perceber que fugir da reprodução do mercado 
de publicidade, incentivar a subjetividade do aluno e retirar o professor do posto de detentor de todo 
o conhecimento dentro da sala de aula podem ser consideradas como práticas inovadoras de ensino. 
Comentando um pouco mais sobre o último aspecto citado como inovador, o fato de retirar o professor 
do posto de detentor de todo o conhecimento, é importante citar Martín-Barbero (2014, p. 81), que 
afirma que muitas vezes “[...] em seu próprio discurso, pois qualquer outro modo de saber é percebido 
pelo sistema escolar como um atendado à sua autoridade.” Ou seja, quando afirmamos que não 
considerar o professor como o possuidor de todo conhecimento é algo inovador, significa ir contra 
qualquer tipo de autoritarismo, ou ainda, contra um aluno passivo dentro de sala de aula, que não 
pode opinar nem trazer suas individualidades para o seu processo de ensino, mas sim; “[...] 
reordenando e desmontando velhas e resistentes formas de intermediação e autoridade que 
configuravam até pouco tempo o estatuto e poder social da escola.” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 
65).  

Ou seja, uma das formas para se alcançar o equilíbrio entre o institucionalizado e o inovador 
seria mesclar aulas e atividades que reproduzem o mercado de trabalho dentro do universo da 
publicidade, com experiências de ensino que desenvolvam a subjetividade e liberdade do estudante, 
desconexas da realidade do mundo do trabalho publicitário. Porém, como fazer isso de uma maneira 
segura para o professor e significativa para os estudantes? 

Esse texto propõe que essa transição seja feita gradualmente. Deve-se primeiro estabelecer 
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uma base de ensino dentro das práticas institucionalizadas. Afinal, “[...]para inovar o sujeito precisa 
partir do institucional como seu alicerce.” (SANTOS FILHO, BRUNETTO, BETTIOL, HANSEN, 
2016, p. 12.). Além de dar segurança ao professor e atender as expectativas dos alunos, o docente 
pode usar esse porto seguro para se habituar a turma, conhecê-los e sentir-se mais preparado para 
experimentar a inovação. Porém, como isso poderá ser feito de maneira gradativa? 

 Pensando que as práticas institucionalizadas tendem a imitar o mercado de trabalho, é muito 
comum que elas agreguem também, a mesma ordem do processo criativo de uma agência de 
propaganda. De forma resumida, essa ordem se expressaria dentro da sala de aula da seguinte forma: 
primeiro, existem aula expositivas, nas quais o docente transmite um determinado conteúdo para os 
discentes; então, é passado um briefing, com um problema de comunicação a ser resolvido e que tem 
como objetivo aplicar os conhecimentos das aulas expositivas; os alunos buscam conceitos criativos 
para solucionar o briefing apresentado; o professor faz uma orientação e os ajuda a escolher o melhor 
conceito; os alunos então transformam os conceitos em peças publicitárias; o professor os orienta 
novamente, buscando a melhor execução do trabalho; e finalmente, o material publicitário criado é 
apresentado para a turma. A inovação gradual pode acontecer primeiramente em somente algumas 
dessas etapas, visando adaptar os alunos e dar ao professor chances de testar diferentes experiências 
de ensino inovadoras. Não precisam ser grandes inovações, porém, algum grau de inovação.  

Pensando de uma maneira prática, aqui está uma possibilidade para experimentação. O 
professor, mais especificamente da disciplina de Redação Publicitária, poderia pedir para os alunos 
criarem um roteiro, e até produzir, um filme publicitário pautado na referência de algum diretor de 
cinema. Por exemplo, criar um filme publicitário com características do estilo do diretor Tarantino 
para as facas Ginsu, ou usando a fotografia, trilha sonora ou alguma referência de algum dos filmes 
do Kubrick para anunciar um detergente. Isso poderia trazer resultados inusitados, e os alunos teriam 
que apresentar o diretor escolhido para a turma, mostrando de onde saíram as suas referências para 
as peças finais.  

Repare como essa atividade mescla a maioria dos aspectos institucionalizado de ensino, como 
um briefing, clientes tradicionais, formatos tradicionais como comercial de TV, com um mínimo 
aspecto de inovação, no caso a referência dos diretores cinematográficos que estão fora do contexto 
mercadológico. Mesmo ofertando aos estudantes a oportunidade de escolherem com que diretor 
querem trabalhar, eles ainda são limitados a obedecer certas regras, que os forçam a sair do óbvio e 
pensar diferente. Ou seja, é conferido ao estudante um efeito de liberdade, mesmo sendo regrado pelo 
docente. Agora, o trabalho do docente, como afirma Paulo Freire (2002) é oferecer ao aluno um 
trabalho de mediação, ajudando o estudante de publicidade a fazer multiconexões, como no caso, 
entre publicidade e cinema.  

Esse foi apenas um exemplo de como essa mudança poderia aparecer aos poucos, em apenas 
algumas das etapas comuns do modelo institucionalizado. Dessa forma, o professor poderia testar a 
turma, para posteriormente, afastar o estudante ainda mais do modelo institucionalizado de aula e 
exercícios. E como se daria esse próximo passo?  

Para encaminhar essa questão precisamos retomar alguns dos eixos teóricos apresentados no 
artigo elaborado pelos alunos da UFSM, como por exemplo, o fato de que um aluno motivado e 
desafiado, tende a abraçar e se engajar dentro da sala de aula, como apontam Tapia e Fita (2004). 
Outro ponto importante abordado pelos estudantes de iniciação científica da UFSM, é como Paulo 
Freire (1996), afirma que é importante dar liberdade para os alunos e como o professor, deve auxiliar 
nesse processo. Dessa forma, o professor poderia ao invés de apenas passar um briefing com um 
problema, tornar o briefing, justamente, a ausência de um problema. Os próprios alunos deveriam 
buscar em suas vidas e nas das pessoas que os cercam, problemas a serem resolvidos e que eles 
mesmos julgam relevantes. Então, eles poderiam criar uma campanha, ações de guerrilha ou até 
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mesmo um novo produto para solucionar o problema escolhido. Dessa forma, o aluno seria desafiado 
a trazer a sua visão de mundo para a sala de aula e teria a liberdade de “brincar” dentro do processo 
criativo, buscando a sua volta uma razão que valha a pena ser pensada e resolvida. E esse aspecto 
descontraído que remete a brincadeira é muito importante, afinal, como afirma Yanaze (2012, p.61): 
“informações, lógicas, raciocínios e valores são apropriados de forma mais profunda e significativa 
quando são assimilados de forma prazerosa e condicionada em brincadeira, ou seja, de forma lúdica”.   

Agora, como o aluno já possui o repertório institucionalizado em mãos, ou seja, sabe como 
fazer um briefing comum, um anúncio, ou um filme para TV, ele é convidado a usar esse repertório 
como bem entender. Ou seja, para que o aluno consiga trazer para a sala de aula a solução de algum 
problema que ele mesmo ache relevante, ele primeiro precisa de recursos que possam lhe ajudar a 
resolver esse problema. Esses recursos seriam justamente os repertórios institucionalizados ensinados 
nas aulas de criação e que condizem com os formatos de propaganda comumente utilizados em uma 
agência: spots de rádio, anúncios de revista, outdoors e etc. A diferença, é que agora, o conteúdo das 
propagandas que aparecerão nesses formatos serão escolhidos pelos alunos, ou até, a opção de outros 
meios senão esses, também estará na mãos dos discentes. O importante é que eles tenham de onde 
partir para que possam usar a sua liberdade sem se perder no meio do processo. 

Essa seria uma maneira de engajar o aluno e dar a ele liberdade, porém, partindo do processo 
criativo institucionalizado pelo mercado de trabalho, não correndo o risco de deixar o estudante sem 
ter por onde começar. Além de fugir do mercado publicitário, afinal, os temas que podem ser 
propostos pelos alunos podem ser diversos, o professor não se encontra como o detentor de todo o 
conhecimento, afinal, o aluno trará para a sala de aula diferentes assuntos que são relevantes para ele. 
É possível propor, para exemplificar, um novo sistema econômico que visa acabar com a fome, 
apresentar para as pessoas a filosofia budista e mostrar por meio de ações como ela poderia servir 
para solucionar a maioria dos nossos problemas pessoais e psicológico. O aluno pode lutar contra o 
preconceito em relação a Umbanda no Brasil fazendo um filme para a TV, ou fazer sátiras aos 
eleitores de Donald Trump e Bolsonaro. As possibilidades são imensas e dependem apenas da 
imaginação e sensibilidade de cada aluno.  

Porém, é claro que não é possível depositar todas as esperanças nos estudantes. Muitos deles 
também já estão confortáveis e conformados com suas próprias práticas institucionalizadas utilizadas 
para rapidamente resolver qualquer briefing exposto pelo professor. Por isso, uma abordagem 
diferente e que desafie o aluno é tão importante.  
 
4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Estavam entre os objetivos deste texto, utilizar como referência alguns dos artigos escritos 

pelo grupo de pesquisa “Práticas no ensino de criação publicitária”, que é desenvolvida a partir dos 
estudos do Grupo de Pesquisa (certificado no CNPq) “Ensino Superior de Publicidade e Propaganda”, 
e dar continuidade ao texto dos alunos Santos Filho, Brunetto, Bettiol e Hansen (2016) utilizando 
esse insumo para então, propor novas práticas de ensino inovadoras. Esses objetivos foram cumpridos 
resultando em duas novas propostas de inovação: a de misturar referências do cinema com filmes 
publicitários e a de dar ao aluno, total autonomia para escolher um problema relevante que sirva de 
insumo para a criação de uma campanha que visasse resolvê-lo. 

É claro que essas são apenas sugestões, e que não devem ser seguidas à risca para alcançar o 
equilíbrio entre institucionalizado e inovador, mas é apenas um caminho possível para fazê-lo. Porém, 
esse pode ser um bom guia para que o docente comece a repensar suas práticas, e mesmo que não 
alcance um equilíbrio entre institucionalizado e inovador, passe a buscar doses de inovação e a encarar 
cada turma como única. Até porque, como afirma Weiner (2010) sobre o processo criativo: ele está 
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sempre se alternando entre o caos e a ordem. E apenas pelo fato de interromper algumas das práticas 
institucionalizadas de ensino, essa alternância já seria promovida. Outros objetivos apontados no 
início deste texto, era a importância de se pensar o ensino de criação, para que o aluno conseguisse 
desenvolver sua plena criatividade independentemente do contexto em que estivesse inserido. A partir 
de uma das sugestões de novas práticas de ensino propostas neste artigo, é possível enxergar um 
caminho que possa fazer com que isso aconteça. A sugestão em questão, é a de dar ao aluno espaço 
para trazer as suas próprias crenças e opiniões para dentro da sala de aula, e criar uma campanha que 
as divulgue. Afinal, como afirma Bauman (1998), é possível encontrar pessoas diferentes, com 
crenças e comportamentos distintos dentro de uma mesma localidade, como seria a sala de aula, por 
exemplo. Afinal, com a globalização, é possível buscar referências, filosofias e formas de se enxergar 
o mundo de diversas fontes diferentes. Não é preciso mais viver como as pessoas a sua volta ensinam 
a viver. A globalização afasta quem está próximo, ao mesmo tempo que aproxima quem está longe. 

 
Ser local em um mundo globalizado é sinal de privação e degradação social. [...] Uma parte 
integrante dos processos de globalização é a progressiva segregação espacial, a progressiva 
separação e a exclusão. [...] Os centros de produção de significado e valor são hoje 
extraterritoriais e emancipados de restrições locais – o que não se aplica, porém, à condição 
humana, à qual esses valores e significados devem informar e dar sentido. (BAUMAN 
Zygmunt “Globalização: as consequências humanas, 1998, pg. 9)  

 
 Aproveitando as individualidades e as singularidades dos estudantes, é possível criar 

discussões muito mais heterogêneas e com visões plurais de mundo dentro da sala de aula. Dessa 
forma, estimular nos discentes a empatia, ou seja, a capacidade de conviver e entender diferentes 
formas de encarar a realidade. Estimulando e desenvolvendo a empatia nos estudantes, eles poderão 
ser mais capazes de entender e se colocar no lugar de pessoas que pensam de uma maneira diferente. 
Ou seja, ele estará sempre preparado para criar, independente do público alvo e produto que tenha em 
mãos.  

As aulas expositivas também poderiam abordar temas referentes a psicologia e outras áreas 
do conhecimento que visam compreender melhor a complexidade e multiplicidade do ser humano. 
Dessa forma, seria possível formar alunos com uma bagagem cultural maior, o que tinha sido um 
problema apontado por Fígaro (2011), e também, mais preparados para lidar com o diferente, com o 
novo, sem tantas amarras e limitações. Essa seria uma possível visão para guiar e propor outras 
experiências de ensino, foco do plano de trabalho da iniciação científica do autor deste artigo.  
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RESUMO 
  
Discutir o processo de ensino de criação publicitária é necessário para compreender o 
funcionamento das práticas comunicativas que incidem na formação de estudantes cada vez mais 
dinâmicos. Assim, voltamos o presente artigo ao sujeito criativo, o professor de criação publicitária 
e suas estratégias de ensino nas Instituições de Ensino Superior (IES), com objetivo de estabelecer 
uma análise comparativa das práticas docentes entre IES públicas e privadas. Não procuramos 
determinar se uma instituição é melhor que a outra, mas sim mapear e diagnosticar as práticas em 
sala de aula, investigando e dissertando de forma crítico-reflexiva a respeito do ensino criativo na 
publicidade, por meio de um trabalho de campo. São observadas quatro IES (USP, UFPR, ESPM e 
UP) e o comportamento docente em relação aos discentes a partir de seu conhecimento cultural, 
acadêmico e profissional. Como resultado, verificamos a existência de experiências de ensino que 
podem ser consideradas inovadoras, sobressaindo-se às práticas institucionalizadas, em todas as 
instituições, mas é possível destacar diferenças quanto ao viés de inovação das IES públicas e 
privadas. Vemos também diferenças entre os professores, mas estas dizem mais respeito à formação 
do docente, enquanto profissional do mercado e seu capital cultural/simbólico – este sendo centro 
da problemática do artigo, o que constitui o habitus do professor. 
 
Palavras-chave: Criação; publicidade; ensino; inovação; institucionalização. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 A criatividade no meio publicitário é essencial, e não apenas nessa área: qualquer atividade 
que se valha de constante transformação, produção ou eficiência necessita dela. Assim, é preciso 
pensar em como estimular a criação, torná-la objeto acadêmico e refletir sobre seu processo (um 
processo abstrato e subjetivo) – além de ponderar as formas com que o docente irá fomentá-la em 
sala de aula. A renovação da grade curricular dos cursos de Publicidade e Propaganda levanta a 
questão de repensar a formação do publicitário e, por consequência, as práticas docentes. É possível 
se dizer que o cenário publicitário é complexo. Seu dinamismo pede que o docente acompanhe o 
seu ritmo, o que traz o desafio de compreender todos os fatores que envolvem sua didática, como os 
fatores socioculturais dos estudantes ou da própria instituição de ensino. Portanto, a luz que 
pretendemos colocar sobre as disciplinas de criação publicitária é válida e atual. 

                                                 
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Educação, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM. 
2 Estudante de Graduação, 8º semestre do Curso de Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda da 
UFPR, bolsista PIBIC CNPq, e-mail: andreesfilho@gmail.com  
3 Orientador. Docente no Departamento de Comunicação Social da UFPR e Professor no PPGCOM UFPR, e-mail: 
fabiohansen@yahoo.com 
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Já que a sala de aula é o principal campo de observação dessa pesquisa4, é possível 
classificá-la como teórico-empírica, pois com respaldo do referencial teórico será realizada uma 
análise em relação à prática de ensino do professor, o que envolve subjetivismo, da parte dele e de 
quem a investiga, assim como a observação do campo, reflexão sobre as experiências e verificar a 
existência de práticas inovadoras no processo de ensino. As perguntas que pretendemos responder 
neste artigo são: quais são as principais práticas de ensino de criação publicitária nas instituições de 
ensino, públicas e privadas, e como o professor se porta perante aos alunos, devido a seu capital 
simbólico e cultural? Desdobrando-se em objetivos, realiza-se uma análise das práticas 
institucionalizadas, do habitus dos professores, verificando se há a ruptura destas práticas por meio 
de experiências inovadoras, além de observar fatores de formação cultural, profissional ou 
acadêmica que interferem na didática do docente. 
 Para se ter amostragem que reflita mais que um regionalismo, uma sala de aula, ampliando a 
visão do campo e oferecendo um suporte maior àqueles que utilizem a pesquisa futuramente como 
referência, foram coletados materiais didáticos e gravadas aulas de disciplinas que têm como base 
de formação a área de criatividade, como Criação e Redação Publicitária, Programação Visual e 
Direção de Arte, em quatro instituições distintas, localizadas em diferentes estados: Universidade de 
São Paulo – USP, Universidade Federal do Paraná – UFPR, Escola Superior de Propaganda e 
Marketing – ESPM e Universidade Positivo - UP, as duas últimas sendo de caráter privado. 

A produção de dados ocorreu de acordo com a disponibilidade e autorização do professor, 
em três determinados momentos: aula expositiva e passagem de trabalho aplicado, orientação do 
trabalho proposto e apresentação deste. O material foi registrado através de gravação em áudio ou 
vídeo, com posterior transcrição das aulas - o professor orientador não assistia às aulas ao vivo, para 
não interferir no andamento de trabalho do outro docente, teve acesso apenas ao material coletado. 
 A investigação, observação e discussão presentes no texto se dão através da pesquisa 
cartográfica que, segundo Kastrup (2007), auxilia no entendimento de um objeto de estudo tão 
complexo. O processo de ensino teve como local de observação a sala de aula, examinando seus 
diálogos, a postura do professor em relação ao estudante e os registros das atividades realizadas no 
nesse espaço acadêmico. Após o processo de transcrição, foi realizada uma filtragem, destacando 
trechos que são de valia para a pesquisa e produzindo apontamentos sobre estes, configurando uma 
importante fonte documental. A multiplicidade de fatores que formam uma sala de aula deve ser 
investigada e estar constantemente em discussão, por isso o ambiente é tão valioso para a pesquisa, 
incentivando o professor a refletir e aprimorar suas técnicas de ensino.  

Dentro do conceito de trabalho cartográfico de Kastrup (2007, p.18), a pesquisa é regida por 
quatro variedades do funcionamento atencional, que seriam as ações do pesquisador dentro da 
coleta de dados e sua reflexão: o rastreio, o toque, o pouso e o reconhecimento atento. O rastreio 
seria uma varredura de campo, o processo inicial da pesquisa, e o foco é direcionado ao problema 
de pesquisa, mas o pesquisador deve possuir uma atenção aberta; a etapa de toque representa onde 
acaba o rastreio e se inicia o reconhecimento de pontos que devem ser observados no decorrer do 
estudo, onde a atenção deve ser maior durante a coleta de dados; o pouso e o reconhecimento atento 
são as etapas finais, que produzem reflexão e análise, de acordo com os dados coletados e o 
referencial teórico utilizado no trabalho. O pouso é o momento de discussões preliminares, quando 
docente e alunos pesquisadores se encontram para observar e relatar suas impressões, obtendo uma 
primeira noção do discurso realizado em aula. A etapa final da pesquisa é o reconhecimento atento, 

                                                 
4 Este artigo é resultado da pesquisa intitulada “Práticas no ensino de criação publicitária”, que é desenvolvida a partir 
dos estudos do Grupo de Pesquisa (certificado no CNPq) “Ensino Superior de Publicidade e Propaganda”, no qual o 
autor deste artigo é membro, inscrito no Programa de Iniciação Científica da Universidade Federal do Paraná - Edital 
2015/2016. 
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a análise do que já foi reconfigurado na discussão inicial, sob a ótica dos conceitos de 
institucionalização e habitus do professor. 
 A confecção deste artigo envolveu a imersão na pesquisa científica, contemplando 
discussões teórico-metodológicas e de resultados entre orientador e os estudantes participantes da 
pesquisa, promover a crítica e reflexão a partir dos dados produzidos no âmbito da investigação. 
Desenvolver uma pesquisa acadêmica no meio publicitário enriquece e contribui para a formação de 
estudantes, professores e profissionais de comunicação e criatividade, facilitando o entendimento 
acerca do ensino da criação publicitária e auxiliando na configuração da disciplina, tornando-a mais 
acessível ao saber geral. O mercado publicitário também é influenciado, pois seus profissionais 
também atuam como docentes, e as práticas e estratégias de ensino em sala de aula se tornam 
públicas, colaborando com a sintonia de pensamento entre profissionais de qualquer atividade que 
envolva criação. 
 Como dito no início, o meio complexo e dinâmico do mercado de trabalho pede a constante 
atualização dos professores e seu conteúdo programático (a atividade docente em si deve ser 
renovada constantemente). O que este artigo propõe é uma reflexão ao professor, não uma mudança 
radical ou completa, mas o incentivo à procura de novos meios de ensinar a publicidade, a criação. 
Observar o dia-a-dia em sala de aula faz parte dessa mudança. 
 
2. A CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA E OS DESAFIOS EM SALA DE AULA 
 
 Segundo Jesús Martín-Barbero em sua obra A comunicação na educação (2014), há três 
tensões que devem ser trabalhadas pela educação, que vive um momento de descentramentos: sua 
relação com a cultura, desenvolvimento de capacidades que insiram o estudante no mercado e a 
formação de cidadãos. O conceito de descentramento está ligado, embora não exclusivamente, ao 
conjunto de procedimentos que deixam de lado a figura do livro como entidade máxima do saber, 
pois há uma disseminação de conhecimento que foge à sala de aula, derivada da revolução 
tecnológica – mas não se trata do fim do uso bibliográfico, e sim o surgimento de vários centros 
dentro de uma rede complexa de transmissão do saber, que está em constante transformação. Mas 
como permanecer relevante em sala de aula, e especificamente na disciplina de criação publicitária, 
trabalhando as tensões que Martín-Barbero (2014) levanta? 

A relação entre educação e cultura possui como questão central a falta de conversação e 
transmissão da herança cultural entre gerações, o que torna essencial a abordagem da multiplicidade 
dos meios tecnológicos enquanto dimensão cultural. É inserindo-se nas experiências dos novos 
meios que a educação formará um sujeito atuante e consciente de sua vida, do mundo em que vive. 
O intercâmbio atual de escrita, audiovisual, digital e o homem faz com que qualquer meio educativo 
que passe à margem deste se torne defasado – principalmente no meio publicitário, que é tão 
inconstante e repleto de referências. Há ainda uma falta de compreensão dos docentes em relação ao 
contexto em que os discentes vivem, segundo Martín-Barbero (2014). Para o autor, existe um 
descompasso por não trabalhar as novas tecnologias, já que o mundo dos alunos está 
intrinsecamente ligado aos novos meios. Entender e atribuir o valor de cultura a eles é necessário 
para que a educação interaja com as experiências geradas pela reorganização dos saberes, as trocas 
cotidianas entre indivíduos e seus estímulos criativos – neste artigo, a criatividade se faz mais do 
que necessária, já que as disciplinas analisadas têm como base de formação a criatividade e 
pretendemos destacar práticas inovadoras no ensino de criação publicitária. 

Desde suas origens, é possível verificar que os interesses de mercado moldam os cursos de 
Publicidade. No decorrer da formação há atividades como visitas às agências e exercícios que 
simulam o mundo profissional, além de reformas na matriz curricular, apesar destas encontrarem 
entraves na burocracia e institucionalização das universidades (principalmente das IES públicas). O 
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professor deve transpor situações do mercado para o ambiente acadêmico, para preparar os 
discentes ao mundo publicitário, mostrar suas delimitações e adversidades, mas isso pode ser visto 
como algo controverso: ao exibir os limites, pode-se bloquear o lugar de reflexão e experimentação 
de sala de aula. Olhando-se por um caminho inverso, o mercado pode (e deve) aprender com as 
instituições de ensino, pois nelas há, em tese, espaço para inovação. É em sala que se pode instigar 
o futuro publicitário a ser criativo, inventivo, favorecendo o desenvolvimento e a expressão de suas 
habilidades criativas. 

A experimentação possui como obstáculo as práticas institucionalizadas do ensino. O 
conceito de institucionalizado que trabalhamos está de acordo com Berger & Luckmann (2008). 
Partindo da ideia que uma “ordem social antecede qualquer desenvolvimento individual” (p.75), os 
autores chegaram a uma teoria da institucionalização, que procura entender os motivos que cercam 
a manutenção e transmissão dessa ordem social. Segundo Petermann (2011), ao estabelecer padrões 
de reprodução de ações, o sujeito acaba por adotar condutas e rotinas, o que leva tais ações a se 
tornarem habituais, práticas institucionalizadas. Conforme Figaro (2011, apud PETERMANN; 
HANSEN; CORREA, 2013, p. 4), os recém-formados em Publicidade e Propaganda, salvas as 
exceções, chegam ao mercado de trabalho muito superficiais, não só tecnicamente, mas 
culturalmente. As universidades produzem um expressivo número de graduados, porém a maioria 
deles treinados simplesmente para aplicar o já conhecido de maneira convencional (ALENCAR; 
FLEITH, 2004), acarretando em deficiências na formação.  

Para fugir desse resultado, retrato de um processo pedagógico padronizado e sem 
profundidade, deve-se adaptar o ensino às circunstâncias, sem refrear a inventividade. A sala de 
aula é o local que se prepara o discente para o mundo do trabalho. Porém, não precisa carregar a 
urgência deste. É preciso, paralelamente, incentivar a reflexão, o experimento, esquivar-se do 
mecânico. O docente precisa ser um moderador de discussões, deve estimular mais a sensibilidade 
do que a técnica do discente, para este não virar apenas um agente reprodutor – e tais atividades de 
discussão e estímulo reduzem a distância entre os papéis comumente estabelecidos de 
professor/aluno. A disciplina de criação publicitária, com o mercado cada vez mais dinâmico e sem 
tempo, tem se mostrado mais técnica do que reflexiva, mais prática do que teórica. Embora exista a 
vontade por parte dos docentes em promover uma discussão que desenvolva o caráter reflexivo dos 
discentes, prevalece o formato tecnicista e conservador nas instituições de ensino, o que nos faz 
pensar sobre o processo de ensino e aprendizagem atual. As práticas institucionalizadas existem 
como um padrão, uma forma de economizar tempo e energia na produção de estratégias didáticas, o 
que colide com a ideia de ensino de criação e requer o mínimo de inventividade dos professores. 

O próprio ato de refletir sobre as práticas de ensino demonstra o interesse na inovação, em 
uma aproximação entre docente e discente. Não é preciso uma completa revolução em sala. São 
pequenas observações e mudanças que influenciam no êxito de se ensinar criação (ou qualquer 
disciplina), na formação de um espaço de multiplicidade que estimule a criatividade, sem formar 
profissionais limitados a manuais – o aluno deve ser familiarizado com as técnicas, mas também 
com o pensar. De acordo com Vitali, a inovação se dá também com a tecnologia na educação, não 
no sentido de aumentar o abismo entre classes, mas para “desenvolver capacidades inovadoras, 
criativas e críticas” (VITALI, 2007, p.27), além de incentivar o respeito entre identidades, 
linguagens e culturas diversas.  

Ao repensar o ambiente de sala, surge a ideia de ludicidade como caminho para avanços 
educativos e comunicacionais, uma forma eficaz de aprendizagem significativa e reflexiva. 
Segundo Winicott (1975), que criou a teoria do brincar criativo, a falta de atividades lúdicas e 
escassez de brincadeiras em aula barram a espontaneidade e impulso criativo. O brincar, para o 
autor, é originado somente através de um estado relaxado, a experiência criativa só é intensa e 
verdadeira quando se está livre. Seguem nesta linha os ensinamentos de Yanaze (2012, p.61), ao 
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declarar que “informações, lógicas, raciocínios e valores são apropriados de forma mais profunda e 
significativa quando são assimilados de forma prazerosa e condicionada em brincadeira, ou seja, de 
forma lúdica”.  Assim, é essencial que a sala de aula seja um local descentralizado, que não seja 
afetado negativamente pela institucionalização e posições imutáveis. 

A experimentação, as práticas institucionalizadas e o ato de repensar a sala de aula estão 
sujeitos à subjetividade do professor. Um dos desafios deste texto é identificar como o habitus e o 
capital simbólico/cultural do docente interferem na sua prática didática. Para isso, se faz necessário 
compreender tais conceitos, nesta pesquisa em consonância com Bourdieu (1983): segundo o autor, 
habitus são sistemas, modos de conduta pré-estabelecidos pelo campo em que um indivíduo está 
inserido, e que o determinam. O conceito pode ser entendido como uma estrutura estruturante, 
firme, responsável pela “construção de práticas e representações por parte dos agentes” (PEREIRA, 
2015, p. 344). Verificado no processo de aprendizado, o habitus é produto da relação entre os 
agentes sociais, da experiência adquirida, sendo de importância única se relacionado aos momentos 
de primeira socialização e incursão no mundo escolar. Segundo Lago (2015), o habitus coordena as 
práticas sociais sem ser uma imposição, sem a necessidade de projeção consciente do fim que ele 
possui, mas ao mesmo tempo é orquestrador. Contudo, ele “não diz respeito apenas à interiorização 
das normas e valores sociais, das ideologias, dos códigos de conduta” (LAGO, 2015, p.735), mas 
também orienta nossa percepção e entendimento acerca do mundo real, sendo possível verificar 
uma homogeneidade de habitus de acordo com o espaço social, mesmo o conceito sendo gerado de 
forma interiorizada. 

 Os capitais cultural e simbólico, com distribuições díspares entre indivíduos, estabelecem o 
comportamento dos agentes no campo, e sua aquisição ou perda de capital influencia na posição que 
o sujeito se encontra. O capital cultural se refere aos estímulos culturais que recebemos e retemos 
ao longo da vida, ditando nossos gostos, relações, posturas e se temos ou não familiaridade com 
determinadas práticas culturais. Por outro lado, o capital simbólico pode ser visto como uma forma 
de reconhecimento entre sujeitos, mas é uma consagração com particularidades, “que parecem ter 
sentido apenas no próprio campo no qual são convencionadas” (PEREIRA, 2015, p. 350) - no caso 
desta pesquisa, a formação do docente e o modo que este compartilha seu conhecimento em aula 
são medidos pelos capitais que possui no campo acadêmico. 

 
3. PRÁTICAS NO ENSINO DE CRIAÇÃO SOB ANÁLISE 
 

Após transcrição das aulas, foram elencados pontos que deveriam ser observados na análise 
realizada pelos estudantes pesquisadores, “categorias” que auxiliaram na classificação entre práticas 
inovadoras ou não inovadoras dentro de sala, pois nota-se “uma carência de instrumentos 
padronizados que visem a avaliar a extensão em que professores vêm apresentando comportamentos 
e práticas docentes que favorecem o desenvolvimento e expressão das habilidades criativas de seus 
estudantes” (ALENCAR e FLEITH, 2004, p.106). As categorias discutidas com o grupo de 
pesquisa “Ensino Superior de Publicidade e Propaganda” (certificado no CNPq) são: exercícios 
relevantes para a aprendizagem de criação; papéis estabelecidos (presença de lugares 
institucionalizados, como o professor intocável, detentor do saber, e o aluno leigo); criatividade do 
docente na preparação/condução da aula; ocorrência de atividades que fujam do contexto 
mercadológico em publicidade - mas que estimulassem a criatividade; práticas de orientação, 
monitoramento do professor durante o desenvolvimento de exercícios; experiências lúdicas e o 
equilíbrio entre a responsabilidade do professor e a viabilidade do estudante para desenvolver uma 
atividade; níveis de estímulo, motivação para a produção de trabalhos, instigando a qualidade 
individual do discente e, por fim, diferenças entre IES privadas e públicas. Para auxiliar na 
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estruturação e leitura do artigo, recorremos a sequências discursivas (SDs), com fragmentos de falas 
dos professores, materializados via observação em sala de aula. 

Realizada a etapa de análise individual dos estudantes pesquisadores, ocorreram discussões 
entre os membros da pesquisa (incluindo professor orientador), uma troca de conhecimentos e 
impressões, sendo possível estabelecer características sobre cada instituição de ensino e seus 
respectivos docentes: na Universidade Positivo, foram analisadas aulas de Criação Publicitária I. O 
bloco de aulas envolvia teoria, com utilização de material visual para relacionar gastronomia e 
criatividade, como um vídeo do chef Alex Atala falando sobre criação na cozinha, orientação dos 
alunos após a passagem de briefing para um trabalho envolvendo a Vinícola Herdade do Esporão e 
apresentação final deste. Sobre a aula teórica assistida, o docente se vale de certo caráter de 
inovação, já que estabelece uma relação entre gastronomia e a disciplina que, à primeira vista, pode 
parecer pouco provável. A interdisciplinaridade chama a atenção dos alunos por abordar um tema 
com outro olhar, o que estimula a criatividade dos próprios e os provoca a questionar o professor 
com dúvidas, fazendo da aula um ambiente de troca, onde o docente está aberto a sugestões – 
fugindo da ideia “tradicionalista” da universidade, quando o professor está numa posição superiora 
e inquestionável.  

Quanto ao briefing passado, o trabalho proposto parece pouco inovador, se comparado à 
aula assistida: a produção de um anúncio duplo impresso sobre a Vinícola Herdade do Esporão. As 
orientações do trabalho eram realizadas por agendamento, e por grupo de alunos, no gabinete do 
docente. A inconsistência encontrada é que, ao mesmo tempo em que o professor estimulava os 
estudantes a produzir algo mais criativo, procurar novas alternativas, ele afirmava que o anúncio 
deveria ser tradicional, sem fugir do lugar comum dos anúncios sobre vinhos – o que perde ligação 
com a aula teórica, instigante, sobre gastronomia e criatividade. Contudo, as orientações em geral 
mostram um professor receptivo, que aceita interlocuções dos discentes, se oferece para orientar a 
produção do anúncio fora do ambiente universitário (através de redes sociais), exemplifica com 
campanhas passadas, indica livros para leitura e os encoraja a criar como se estivessem no mercado 
de trabalho – o que pode ser caracterizado como métodos inovadores de ensino. As apresentações 
ocorrem sem maiores destaques para a pesquisa, o professor comenta todos os trabalhos após os 
alunos terminarem, com direito a sugestões, elogios e críticas.  

As sequências abaixo fazem parte de uma devolutiva, após a apresentação do anúncio 
produzido para a Vinícola. Podemos visualizar níveis de estímulo, crítica e motivação para a 
produção de trabalhos, o que instiga a qualidade individual do discente, sendo possível classificar 
momentos da aula como práticas inovadoras. É interessante destacar uma diferença de 
comportamento entre as turmas da mesma disciplina, mas em turnos diferentes: enquanto a turma 
matutina (SD1) é menos comunicativa e engajada, a turma noturna (SD2) parece mais interessada, 
tanto nas aulas como na produção do anúncio. Há trabalhos bem feitos em ambos os turnos, mas 
pode ser verificado um maior criticismo por parte do docente no horário da manhã - algo que rende 
uma análise mais à frente. 

 
SD1 - É preciso que vocês pesquisem mais, é preciso que vocês olhem mais publicidade. 
Entrar em sites como Ads Of The World e ver o que tá sendo feito hoje. 
 
SD2 - Parabéns à evolução de vocês do primeiro para o segundo trabalho, é visível né, não 
sei se vocês percebem e eu percebi isso acho que na maioria das equipes aqui, bem legal. 
 

 A Escola Superior de Propaganda e Marketing teve dados coletados em quatro disciplinas: 
Redação Publicitária, Direção de Arte e Criação Publicitária I e II. É possível verificar, comparando 
as três disciplinas, que o modo do professor conduzir a aula condiz mais com seu capital 
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simbólico/cultural do que uma estrutura normativa da instituição. Ao passo que uma é mais 
dialogada, onde o docente pede para alunos se prepararem para aula com exemplos (ampliando o 
repertório, de ambas as partes), outra é regida de forma silenciosa, sem espaço para perguntas, e 
quando o professor exemplifica, limita-se somente ao campo publicitário, sem fornecer diferentes 
ângulos para uma dinâmica mais interessante – como referências a cultura de massa ou tradicional 
(cinema, música e literatura). 

Um exercício proposto em aula e que caracteriza um método de ensino inovador ocorre na 
aula de Criação Publicitária II, quando o professor pede aos alunos que identifiquem as formas 
tradicionais de vender água e depois procurem maneiras que rompam com o tradicional, com os 
padrões (SD3). Podemos categorizar o exercício como inovador por ser um exercício relevante para 
a aprendizagem de criação e uma experiência lúdica, pois foge ao comum e ainda instiga o olhar do 
aluno a identificar padrões dentro da publicidade, para depois quebrá-los. Pode soar estranho aos 
leigos da área publicitária, mas mais do que estimular uma criação, o trabalho desenvolve o senso 
criativo de modo mais complexo. 

 
SD3 - Apresento pra vocês, briefing. Cliente Vida Leve, água. O que vocês irão fazer? [...] 
Em duplas ou trios vocês irão identificar a convenção do produto. [...] Vão criar um quadro 
conceitual de imagens que digam como é que se vende tradicionalmente água, pra gente 
poder ver e vão resumir isso numa frase. Ok? Irão aplicar a técnica do brainstorm pra poder 
achar outras formas de vender água. 
 
É interessante destacar que na ESPM havia uma preocupação maior do professor em fazer o 

aluno acompanhar sua linha de raciocínio, mas não é possível afirmar que isso se dê por ser uma 
IES privada, há diversos fatores a serem considerados, como o capital e habitus do docente, além da 
receptividade da turma em participar da aula.  

A Universidade de São Paulo teve uma disciplina com material coletado, Programação 
Visual. Algo que ficou bastante explícito, neste caso, é o grande repertório publicitário do professor 
– não que os outros professores não o tenham, mas a localização da instituição e o conhecido 
trabalho do docente no mercado publicitário trazem isso à tona. A aula expositiva mescla 
referências tradicionais da literatura, como Barthes e a polissemia (SD4), e demonstração de 
campanhas publicitárias bem sucedidas, às vezes com comentários de puro achismo do docente, ao 
duvidar do processo criativo de alguns anúncios exibidos em sala. 

 
SD4 - E depois a gente falou um pouquinho da coisa do texto né, nos anos 70 e 80 onde o 
texto tinha uma importância muito grande e a gente falou da polissemia da imagem. Barthes 
que é bem legal e deve ser investigado por vocês né. 

 
Os papéis são bem estabelecidos entre aluno e professor, com pouco espaço aberto a 

diálogo, mas não se pode determinar como regra, seria necessário analisar um número maior de 
aulas. Quanto à orientação de trabalho, que seria a produção de uma campanha contra trote na 
instituição, o docente é bem familiarizado com a área (é um projeto anual da disciplina, com 
veiculação), ele incentiva os estudantes a utilizarem abordagens mais agressivas, embora em alguns 
momentos dê ideias prontas aos alunos. Há certa falta de indicações bibliográficas envolvendo 
publicidade, o que pode ser atribuído ao capital cultural/simbólico do professor e sua experiência de 
mercado. 

A disciplina observada na Universidade Federal do Paraná, de Criação Publicitária I, tem 
como característica a abordagem menos publicitária do professor (SD5), e mais voltada para a 
criação em si - o que pode ser visto como positivo e/ou negativo.  
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SD5 - Então isso é o que o Pierce vai falar o que é a condição triádica do signo, então temos 
signo, ele se apresenta a você, ele se refere a um objeto que está na realidade, esse objeto 
pode ser tangível, ou seja, concreto, físico, tocável, ou ele pode ser intangível, que é um 
valor, que é uma emoção, que é uma coisa que não é física. 

 
A aula expositiva possui diversas referências fora do campo publicitário, pontuadas com 

campanhas para exemplificar – o que traz uma categoria de inovação, uma nova abordagem de 
estimular o pensamento criativo publicitário, mas carece de uma teoria mais voltada à área. É 
interessante destacar o caráter descontraído do professor, o que quebra, de certa forma, com os 
papéis estabelecidos entre docente e discente, mas abre margem para a falta de interpelação deste, 
com a intenção de verificar o repertório do professor, já que o considera como um “igual”. O 
trabalho proposto na disciplina, uma criação de podcasts com assuntos publicitários, mostra o 
conhecimento do docente com temas tecnológicos e atuais, além de incentivar o conhecimento na 
área de formação dos alunos. A apresentação ocorre sem interrupções e é elogiada pelo professor, 
com poucas sugestões de alteração e críticas.  

Por fim, é importante frisar que as discussões e dados coletados na pesquisa não instituem 
uma verdade em relação aos professores e seu modo de operar em sala, mas incentivam a 
observação, reflexão e auxiliam na identificação de práticas institucionalizadas e de métodos 
considerados inovadores em aula, criando um referencial teórico para a área – propondo repensar 
meios e alternativas pedagógicas no ensino de criação publicitária.  
 
4. AS INOVAÇÕES E TENSÕES NO ENSINO PÚBLICO E PRIVADO 

 
Quanto à comparação das práticas de ensino entre IES públicas e privadas, podemos 

destacar uma diferença entre o capital cultural e simbólico dos docentes que lecionam em 
instituições públicas: estes demonstram maior interesse na prática de reflexão do aluno, 
provavelmente pelo requisito de titulação maior, se comparada às dos que trabalham em uma IES 
privada. Realizar um mestrado ou doutorado afasta o professor do mercado de trabalho, pela 
necessidade de reflexão e produção da tese, implicando na formação do capital – o que corrobora 
com a ideia de IES públicas terem uma formação geral, com maior influência do subjetivismo, e as 
IES privadas possuírem um caráter mais tecnicista. A ideia generalista e tecnicista entre as IES vão 
ao encontro das três tensões apresentadas por Martín-Barbero (2014) para trabalhar a comunicação 
na educação: a relação com a cultura, desenvolvimento de capacidades que insiram o estudante no 
mercado e a formação de cidadãos. Observando as sequências utilizadas acima e as transcrições, a 
UFPR e USP mostram predominância no caráter generalista, na formação de cidadãos, enquanto 
ESPM e UP no desenvolvimento de capacidades de mercado. A UFPR realiza como exercício de 
criatividade a elaboração de um podcast, a USP uma campanha contra o trote, um tema humano, 
enquanto a UP trabalha uma campanha para vinícola e a ESPM uma análise sobre anúncios de água. 
Não consideramos aqui um método melhor que o outro, mas é possível visualizar a diferença de 
formação. 

 Isso também se dá pela constituição da grade curricular de cada curso. Exemplifiquemos 
para uma maior compreensão: a disciplina de formação humana Filosofia possui 40h de carga 
horária na UP, na UFPR apresenta carga de 60h; a ESPM apresenta disciplinas “humanitárias” até o 
4º período, e depois oferece três caminhos acadêmicos para o estudante seguir, cada um específico à 
área da publicidade que se deseja (criação, marketing ou planejamento); a UFPR e a USP 
compartilham disciplinas com as três habilitações de Comunicação Social – Jornalismo, Relações 
Públicas e Publicidade, com turmas misturadas, o que pede uma aula com formação generalista. 
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A relação com a cultura se dá através do capital utilizado em aula, do docente e do aluno. O 
uso do capital cultural do professor é moldado, de certa forma, pelo perfil do discente. No caso das 
instituições privadas, é possível ver diferenças entre turmas de turnos diferentes: enquanto a turma 
matutina é mais quieta e aparentemente desinteressada, a turma noturna é engajada. Partindo da 
ideia que as instituições privadas possuem um valor expressivo de mensalidade, fazemos algumas 
suposições que possam elucidar o descompasso entre perfis: o aluno que estuda de manhã 
geralmente não trabalha durante o dia, está inserido em classe social elevada e é jovem, com um 
capital reduzido para troca; já o estudante noturno é mais velho, trabalha e paga sua mensalidade, 
pode estar na segunda graduação e sente-se na obrigação de participar da aula, de ser ativo e sentir 
um retorno no investimento de pagar uma instituição privada. Se o turno da noite apresenta uma 
maior quantidade de estudantes que trabalham, e estes estiverem inseridos no mercado publicitário, 
aferimos que o aluno é mais participativo, já que seu capital cultural contribui para o andamento da 
aula, gerando uma troca entre professor e estudante. 

A verificação da diferença entre turmas nos abre discussão para a formação imaginária do 
professor (HANSEN, 2013). O docente trata os alunos de forma homogeneizante. Tal procedimento 
é fruto da imaginação do professor, do inconsciente, que está ligado ao conceito de 
institucionalização, um padrão dentro da instituição de ensino. Ele parte da suposição que a maioria 
está atuante no mercado de trabalho, e que seu discurso atinge todos de forma igual. Há a 
consciência de que o nível de conhecimento em uma única turma não é igual, e que duas abarcam 
mais diferenças, mas o tempo para se trabalhar de forma profunda e estimular habilidades 
individuais constantemente inexiste. É nessas pequenas rupturas de padrões, de práticas 
homogeneizantes e estímulos individuais, que visualizamos a inovação. 

Vemos práticas institucionalizadas e inovadoras tanto nas IES privadas e públicas, mas não 
é possível determinar onde a inovação é mais vista. O que se pode observar é a demanda por uma 
inventividade maior para inovação nas instituições públicas, com recursos que trabalhem a 
criatividade sem recorrer a aportes financeiros, o que pode ser um estímulo maior ao processo 
criativo do docente e, por consequência, dos alunos. As práticas institucionalizadas podem ter uma 
força maior na esfera pública por conta da superestrutura das universidades e dos profissionais de 
maior titulação, que estão familiarizados com as carências e entraves burocráticos, influenciando na 
formação imaginária docente.  

Uma possibilidade que gostaríamos de incentivar dentro das IES públicas, com 
conhecimento de causa do autor deste artigo, é uma maior valorização ao aluno, como a presença do 
diálogo professor-estudante na hora de estabelecer pontos a serem trabalhados no plano de aula. 
Embora encontre dificuldades na estrutura, o discente passou por um filtro mais seletivo ao entrar 
na universidade, veio de uma grande concorrência, se comparada aos processos seletivos de IES 
privadas, o que geralmente demonstra maior autonomia e um capital cultural/simbólico que pode 
contribuir ao “malabarismo criativo” dos docentes.  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Há tensões na educação. Como Martín-Barbero (2014) discorre em seus ensinamentos, a 
relação com a cultura, o desenvolvimento de capacidades que insiram o aluno no mercado e a 
formação de cidadãos são pontos cruciais na reflexão para o ensino de qualidade. É sabido que a 
sala de aula reescreve o mercado de trabalho publicitário, mas até que ponto devemos reproduzir 
um modelo, baseado em institucionalizações, em padrões? Deveríamos substituir gradativamente 
tais práticas por atividades inovadoras? As questões podem ser levantadas tanto em IES públicas 
como privadas. 

É na ocorrência de atividades que fogem do contexto mercadológico em publicidade que 
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está presente a inovação, naquelas que estimulam a criatividade, como a aula de processo criativo 
que relaciona gastronomia e criação. São nas práticas de orientação e monitoramento do professor 
durante o desenvolvimento de exercícios que vemos uma fuga dos papéis estabelecidos entre 
docente e aluno, quando aquele se dirige individualmente ao discente. É na experiência lúdica e no 
equilíbrio entre o professor entender o que é viável para o estudante desenvolver durante uma 
atividade que existe o escape do institucionalizado. As práticas inovadoras oxigenam a atividade 
docente, soltam um pouco das amarras do que é necessário para a sustentação de uma instituição, o 
institucionalizado. 

Vemos na reconfiguração de papéis estabelecidos uma possibilidade didática inovadora, que 
pode ser realizada a partir da abertura do diálogo entre professor e aluno. Já tratado no tópico 
anterior, o docente poderia valorizar mais o estudante e seu capital. Segundo Oliveira, Ribeiro, 
Escandiel, e Lopes (2016, p.10), essa desconstrução de papel do professor como único detentor do 
saber gera identificação e afeto por parte do aluno, possibilitando algo que ainda é “essencial na 
criação e principalmente manutenção do universo: a habilidade de conduzir a aula”. Uma forma de 
aplicação concreta e no mínimo inovadora seria o docente abrir um leque maior de opções na 
entrega de um exercício em sala: apresente um objeto de comunicação que provoque o público a 
respeito do uso da sustentabilidade no dia a dia, por exemplo. Uma delimitação sem muitos 
contornos, que serve como desafio e estimula uma criação mais livre. Em criação publicitária, o 
resultado poderia se dar de diversas formas - um artigo que traga pesquisas e dados, uma campanha 
para rádio ou TV para vender um produto sustentável, um site de uma ONG, uma ação de guerrilha 
que promova reflexão sobre o que você faz para ser sustentável. A autonomia atribuída ao aluno 
nesse momento não deixa de ser uma reprodução do mercado de trabalho, porém é mais estimulante 
que a passagem de um briefing requentado por anos. A multiplicidade de resultados derivados de 
um exercício mais “abstrato” também é interessante ao docente, na medida em que recebe um 
retorno positivo dos alunos ao trabalhar de forma diferente, gerando empatia e identificação. Além 
disso, há troca de capital cultural com a possibilidade de receber novas referências por parte dos 
discentes, assim como elogiar/criticar o resultado final transfere novo conhecimento ao discente. É 
uma produção de saber em duas vias, valorizando o universo cultural e os saberes da experiência de 
vida docente e discente. 
 Não podemos destacar uma IES que tenha se sobressaído à outra, mas é possível estabelecer 
pontos que se ressaltam entre elas. Verificamos as tensões de Martín-Barbero (2014) em todas as 
instituições, mas podemos observar uma predisposição à formação de cidadãos nas IES públicas, 
enquanto nas privadas o foco está nas capacidades que insiram o aluno no mercado, embora elas 
não são excludentes. A terceira tensão, a relação com a cultura, é intrínseca à sala de aula, pois está 
sempre presente através do capital cultural e simbólico do professor, do seu habitus, o modo que o 
docente compartilha seu conhecimento, referências e costumes. O que deve ser trabalhado é como 
compartilhar criatividade através da cultura, incluindo a invenção científica e a inovação 
tecnológica.  

Acreditamos na possibilidade de não existir modelos muito dicotômicos de ensino. 
Operamos num sistema padrão, estável. Nele se acomoda estratégias tradicionais de ensino, já 
estandardizadas no meio profissional acadêmico, remetendo-nos uma vez mais ao conceito de 
habitus, devidamente explorado. O trabalho de campo sugere que os ambientes e situações de 
ensino possuem pequenas diferenças conjunturais, tendo como consequência práticas docentes 
homogeneizadas. 
 O ensino é algo complexo que envolve diversos fatores e sujeitos, e o docente possui sua 
própria forma de ensinar. Não há fórmula para o ensino de qualidade, o que deve ser incentivado é a 
ponderação e busca por pequenas mudanças, que se revertam em uma constante renovação do 
processo de ensino-aprendizagem de criação publicitária. A harmonização entre a formação de 
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cidadãos e a formação para o mundo profissional, vinculadas pela cultura, seria um começo. 
Esperamos que, humildemente, este artigo sirva como estímulo para a constante reflexão das 
tensões da educação dentro da comunicação, especialmente na disciplina de criação publicitária. 
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RESUMO 
  
Pretendemos refletir sobre os desafios impostos pela Sociedade da Informação e do Conhecimento 
ao ensino superior e mais especificamente à graduação de Relações Públicas, nesta segunda década 
do segundo milênio. Para tanto, num primeiro momento, discutimos os conceitos dos termos, para 
posteriormente apresentarmos as principais modificações propiciadas pelo advento da Internet e das 
redes sociais na educação. Ao mesmo tempo em que se abre um espaço para o incremento de 
práticas pedagógicas inovadoras na academia, surge à necessidade de um reposicionamento do 
papel do professor e do aluno, visando atender as novas demandas e exigências deste ambiente. 
Além do novo contexto digital, o curso de Relações Públicas da Universidade Estadual de Londrina, 
foco deste estudo, precisa atender as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2013. Portanto, 
vivenciamos um momento oportuno para revisar sua matriz curricular e propor novas metodologias 
de ensino, como a que sugerimos neste artigo, a introdução da utilização de metodologias ativas no 
ensino. Trata-se de uma parcela da revisão teórica do projeto de tese – As tecnologias da 
informação e da comunicação no ensino superior de Relações Públicas e a formação profissional, a 
ser defendido na UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em Portugal. 
 
Palavras-chave: Sociedade da Informação e do Conhecimento; Ensino Superior de Relações 
Públicas; Metodologias Ativas; Ensino e Aprendizagem. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O termo “Sociedade da Informação” passou a ser utilizado nos últimos anos do século XX, 
substituindo o conceito complexo de sociedade pós-industrial, com a finalidade de transmitir um 
conteúdo específico de um novo paradigma técnico-econômico. Este conceito tem como 
sustentação os avanços tecnológicos na microeletrônica e telecomunicações. Esta sociedade 
“informacional” com prefere chamar Castells (2007) define um novo paradigma, o da tecnologia da 
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informação, expressando a essência da transformação tecnológica em suas relações com a economia 
e a sociedade.  

Outras terminologias utilizadas pelos autores para descrever estes fenômenos surgidos a 
partir da Internet e das tecnologias digitais são a Sociedade do Conhecimento (Hargreaves, 2003) e 
a Sociedade da Aprendizagem (Pozo, 2004). Nesta nova era evidenciamos um mundo 
desterritorializado, sem barreiras de tempo e de espaço para que as pessoas se comuniquem. Nele a 
escola, incluindo o ensino superior, deixa de ser um local exclusivo para a construção do 
conhecimento e preparação do cidadão para a vida ativa, oferecendo múltiplas possibilidades de 
aprender. 

Esta nova sociedade demarcada por profundas mudanças impõe grandes desafios para 
professores e alunos, tornando-se imperativo a promoção de novos papéis e desenvolvimento de 
novas competências (Perrenoud, 2000, 2001), para permitir a interação e participação de cada um 
num mundo global e competitivo, possibilitando assim, atender as novas exigências e permitir a 
passagem da nascente sociedade da informação para futura sociedade do conhecimento 
(CASTELLS, 2007).  

 
 

2. SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
 
Para Takahashi (2000, p.5) “a sociedade da informação não é um modismo. Representa uma 

profunda mudança na organização da sociedade e da economia, havendo quem a considera um novo 
paradigma técnico-econômico.” Para o autor esta nova era pode ser considerada um fenômeno 
global por afetar as atividades sociais e econômicas, visto que suas estruturas dinâmicas são 
afetadas pela infraestrutura das informações disponíveis. Portanto, além da dimensão político-
econômica, a sua discussão sobre a temática faz emergir a dimensão social, permitindo um olhar 
mais reflexivo e crítico. 

Ao explicar a primeira dimensão Takahashi (2000) usa a metáfora de uma boa estrada, 
aquela que facilita a entrada e saída de fluxos de informações, permitindo identificar as regiões ou 
localidades mais ou menos atrativas para os negócios. Já, a segunda dimensão está relacionada à 
amplitude das informações, contribuindo para promover a integração, diminuir distâncias 
geográficas e promover o aumento do nível de informação das pessoas.  

De toda maneira, ao observamos as questões envolvidas na Sociedade da Informação, 
destacamos como seu foco central o acesso, armazenamento e tratamento da informação. Aliado a 
isto, a evolução tecnológica, principalmente a proveniente do progresso dos meios informáticos, 
trouxe inúmeras possibilidades até então inimagináveis há algumas décadas atrás, em diversos 
setores, incluindo à educação. 

Escola adverte para as mudanças no ensino e para o papel da informação neste novo cenário: 
  

Os novos territórios da comunicação que ganham hoje um papel nuclear nesta sociedade, na 
cultura, na educação. A televisão e a informática, com especial relevo para a internet, têm 
vindo a introduzir modificações significativas no universo educativo, desde o pré-escolar ao 
ensino universitário, sem que os docentes, de uma forma global, se tenham apercebido 
disso, ou pelo menos tenham aquilatado o alcance das transformações em curso. O grande 
desafio que exige meditação é, indiscutivelmente, o universo da informação. (ESCOLA, 
2005, p.346). 
 

Postman (1994) nominou o atual momento da evolução histórica de “tecnopolia” e já 
mencionava o quanto a questão crucial desta sociedade passava pela busca incessante por mais 
informação. Contudo, apesar de parecer que a problemática do excesso de informação é uma 
discussão nova, Escola (2005) apontava para a existência deste debate muito século antes, desde a 
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invenção da imprensa por Gutenberg, por volta de 1439, considerada uma das primeiras revoluções 
tecnológicas que tiveram lugar no mundo moderno.  

O problema está não na informação em si, mas sim, na falta de controle sobre a informação, 
pois como enfatiza Escola: 

 
A tecnopolis contemporânea revela a este nível uma imensa fragilidade pois 
não patenteia nenhuma forma de controlo sobre a informação, dir-se-ia 
mesmo que sofre de uma espécie de SIDA cultural (Síndrome de 
Deficiência Anti-Informação), na medida em que o seu sistema de 
imunidade não está estruturalmente preparado para fazer face a tão 
abundante informação.(ESCOLA, 2005, P.347).  
 

Nesta época de superabundância informativa, cabe aos sistemas educacionais do século 
XXI, assim com no período que se seguiu à criação da imprensa, encontrar uma posição de 
equilíbrio que garanta a sua permanência como espaço de ensino e aprendizagem, em que o papel 
do professor não se restrinja a ser um transmissor de conhecimento, mas o de um mediador da 
aprendizagem. Uma aprendizagem que não está mais atrelada às instituições escolares, mas aquela 
que ultrapassa os muros da escola, podendo ser obtida nos mais diversos contextos informais, por 
meio de conexões na rede global. Com isto, não estamos relegando o papel da escola, pois ela 
sempre será uma instituição de relevância na construção do conhecimento, mas, alertar para que ela 
esteja aberta para compreender a construção colaborativa do saber (SIEMENS, 2003; ILLICH, 
1985). 

O desafio para as instituições escolares e o ensino superior está em transformar informação 
em conhecimento. Apesar da interpenetração destes conceitos, não podem ser confundidos. Na 
sequência, apresentamos o conceito destas duas terminologias para esclarecer as diferenças entre 
elas, e posteriormente situar a Sociedade do Conhecimento. 

 
 

3. SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 
 

Pellicer (1997) estabelece os limites precisos entre os dois termos – informação e 
conhecimento – ao fazer a seguinte afirmação: 

 
As informações constituem a base do conhecimento, mas a aquisição deste implica, antes 
de mais, o desencadear de uma série de operações intelectuais, que colocam em relação os 
novos dados com as informações armazenadas previamente pelo indivíduo. O 
conhecimento adquire-se, pois, quando as diversas informações se inter-relacionam 
mutuamente, criando uma rede de significações que se interiorizam. Na atualidade, uma das 
perturbações provocadas pelos médias é o fato de que o homem moderno crê ter acesso à 
significação dos acontecimentos, simplesmente porque recebeu informação sobre aqueles.  
(PELLICER, 1997, p.88) 
 

Sendo assim, apesar dos termos estarem entrelaçados, percebemos que não basta termos 
acesso a informação, mas é preciso uma atitude ativa do sujeito ao recebê-la, para que ela se torne 
conhecimento, portanto é preciso que ele possa reelaborar ou desconstruir, visando uma nova 
construção. Segundo Coutinho & Lisboa (2011, p.8) “Esta construção deverá estar alicerçada em 
parâmetros cognitivos que envolvam a auto-regulação, aspectos motivacionais, reflexão e 
criticidade frente a um fluxo de informações que se actualizem permanentemente”. 

Escola (2005) atribui às instituições escolares a responsabilidade pela construção do 
conhecimento, cabendo a elas por meio de seu corpo docente desenvolver nos alunos autonomia e 
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espírito crítico, para que sejam capazes de analisar criteriosamente à informação. Para o autor 
adquirir conhecimento significa ter “[...] a capacidade de acolher novas informações, articulá-las, de 
forma a que os vínculos estabelecidos com o já sabido transforme essas novas informações em 
saber relevante” (ESCOLA, 2005, p.350).  

Vivemos uma revolução tecnológica, conforme descreve Castells: 
 
O que caracteriza a revolução tecnológica atual não é o caráter central do conhecimento e 
da informação, mas a aplicação deste conhecimento e informação a aparatos de geração de 
conhecimento e processamento da informação/comunicação, em um círculo de 
retroalimentação acumulativa entre a inovação e seus usos. A difusão da tecnologia 
amplifica infinitamente seu poder ao se apropriar de seus usuários e redefini-los. As novas 
tecnologias da informação não são apenas ferramentas para se aplicar, mas processos para 
se desenvolver. [...] Pela primeira vez na história a mente humana é uma força produtiva 
direta, não apenas um elemento decisivo do sistema de produção. (CASTELLS, 2003, p.7). 
 

Frente a um cenário de tão exacerbado volume de informações, sem fronteiras de espaços e 
tempo, o desafio que emerge é saber de que forma contribuir para a democratização do 
conhecimento, visando propiciar aprendizagens significativas, onde a nova informação seja 
interiorizada e incorporada aos conhecimentos prévios já adquiridos pelo sujeito (AUSUBEL, 
1982). 

Posto isto, para que a sociedade da informação possa ser considerada uma sociedade do 
conhecimento é preciso estabelecer critérios para organizar e selecionar as informações, deixando 
de receber passivamente os fluxos informativos, não sendo mais moldados e influenciados por eles. 
Sendo assim, “a dinâmica da sociedade da informação requer educação continuada ao longo da 
vida, que permita ao indivíduo não apenas acompanhar as mudanças tecnológicas, mas, sobretudo 
inovar” (TAKAHASHI, 2000, p.7). 

A maior inovação proposta pela sociedade da informação e do conhecimento é a de 
possibilitar aos utilizadores da rede global a construção de seus conhecimentos através de processos 
informais, possíveis por meio da conectividade e das constantes interações entre as pessoas, 
permitindo também uma construção coletiva e colaborativa. 

Decorre daí novas exigências de formação para a sociedade do conhecimento.  Para o 
professor não basta ter competências tecnológicas, como saber navegar na Internet ou ter domínio 
no manuseio de determinados softwares, além disso, precisa ter competência pedagógica para 
selecionar e organizar os conteúdos e informações que se encontram disponíveis na rede de maneira 
difusa, por meio de uma leitura crítica. Para o aluno é essencial adquirir a competência cognitiva, 
para transcender o pensamento elementar e alcançar o pensamento crítico, que consiste de acordo 
com Jonassen (2007, p.40) “[...] na reorganização dinâmica do conhecimento de formas 
significativas e utilizáveis” através de “três competências gerais: avaliar, analisar e relacionar”.  

Dentre as diversas opções disponíveis aos docentes na tarefa de ensinar e auxiliar a 
transformar informação em conhecimento, destacamos as Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC), estas podem ser utilizadas e já se encontram em pleno uso nos espaços formais 
de educação, tanto com alunos, como na comunidade, podendo ser integradas nos currículos de 
ensino e desta forma contribuindo significativamente para a aprendizagem. Contudo, isto implica 
apostar na formação pedagógica e tecnológica dos docentes, tanto na inicial, como na continuada, 
para que possam utilizar de maneira criativa as TIC, selecionando estratégias pedagógicas 
inovadoras e metodologias ativas, com a finalidade de propiciar uma aprendizagem significativa. 

Outro agravante a ser acrescido ao papel do professor é o ambiente imprevisível que 
vivenciamos, cada vez mais sujeito a mudanças frequentes, com maior rapidez. Neste sentido, 
enfatizamos o novo ambiente digital em franca expansão, impulsionado pelo advento da internet, 
especialmente com a Web 2.0, conhecidas em sua fase inicial por comunidades virtuais e nos dias 
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atuais mais conhecidas como redes sociais na internet, precedida primeiramente pela Web 1.0 e em 
contínua evolução, já avançando para a Web 3.0.  

 
3.1 A EVOLUÇÃO DA REDE – WEB 5 E O INCREMENTO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
INOVADORAS 
 

Os termos Web 1.0, 2.0 e 3.0 podem ser compreendidos como eras da Web. A Web 1.0 pode 
ser definida como a primeira fase da Web, que se estendeu, principalmente,  durante a década de 90. 
O internauta nesta fase tinha um papel de mero espectador, sem ter interação ou condições de 
desenvolver ou alterar os conteúdos visitados, ou dos elementos inseridos (imagens, fundo de 
página). Era caracterizada pela grande biblioteca digital, e por um read-only web (somente leitura), 
permitindo o acesso a uma grande quantidade de conteúdos elaborados por especialistas, enquanto o 
usuário realizava leituras, tendo uma atitude passiva. O contato era mantido através das tecnologias 
de informação como o chat, e-mail (MARINHO ET AL, 2009). 

Já a Web 2.0 representa a segunda década da web (2000-2009), caracterizada por uma 
mudança no uso da web, com uma participação mais efetiva por parte do usuário. Esta participação 
contribuiu para que uma riqueza cognitiva fosse estabelecida e se expandiu em um espaço cujo 
acesso é amplo, em tese possível a todos. A Web 2.0 é a ‘web da leitura/escrita’ (read/write web) 
(MARINHO ET AL., 2009). Enquanto na Web 1.0 o usuário escolhia o que lhe interessava e 
baixava o conteúdo, na Web 2.0 as possiblidades foram ampliadas, pois além de enviar arquivos de 
textos e outras mídias, pode escrever no texto elaborado por outras pessoas (Alves, 2008). A ênfase 
mudou da publicação para a colaboração (Primo & Smaniotto, 2006). Dessa forma, o foco não está 
na tecnologia, mas nas pessoas e também nos serviços de empresas que são utilizados. 

O perfil do usuário da Web foi alterado com o surgimento de novos instrumentos para gerar 
conhecimento, criar e interagir em comunidades digitais. Inaugurou-se a Era do Usuário, a da 
Geração Interativa, produzida sob o conceito da inteligência coletiva e explicitada pelas múltiplas 
possibilidades de partilha e cooperação.  

As inúmeras possibilidades de acesso e de produção de informação e de conhecimento 
instituídas no rastro da Web 2.0, possibilitaram a construção de novas práticas de ensino e 
aprendizagem, de acordo com Santarosa, Conforto e Schneider (2013). O avanço das redes de alta 
velocidade, o armazenamento de informações nas nuvens e a mobilidade dos dispositivos móveis 
aumentaram exponencialmente as possibilidades do uso de práticas educacionais diferenciadas, 
ampliando espaços não formais de aprendizagens, valendo-se dos repositórios de áudio, vídeos, 
apresentações de textos, ao alcance de usuários até pouco experientes.  

Os recursos da internet na perspectiva da Web 2.0 têm disponibilizado uma cultura de 
participação, colocando nas mãos de usuários comuns tecnologias que permitem incrementar 
práticas educacionais inovadoras, podendo melhor qualificar o processo educativo na modalidade 
presencial e a distância. Estas novas possibilidades promovidas pelos recursos computacionais 

                                                 

5 Web é uma palavra inglesa que significa teia ou rede. O significado de web ganhou outro sentido com o aparecimento 
da internet. A web passou a designar a rede que conecta computadores por todo mundo, a World Wide Web (WWW). A 
web significa um sistema de informações ligadas através de hipermídia (hiperligações em forma de texto, vídeo, som e 
outras animações digitais) que permitem ao usuário acessar uma infinidade de conteúdos através da internet. Para tal é 
necessário ligação à internet e um navegador (browser) onde são visualizados os conteúdos disponíveis. São exemplos 
de navegadores: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, etc. Disponível em: 
<http://www.significados.com.br/web>. Acesso em: 01.016.2015. 
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contribuem para que os principais atores do processo educativo, educadores e estudantes, se 
distanciem dos currículos rígidos sistematizados pelas instituições formais de ensino. 

A evolução da Web proporcionou um cenário de comunicação, participação e colaboração, 
contudo existe uma sobrecarga de informação, tornando a busca por determinados conteúdos 
demorada, deixando de atender às necessidades, em algumas situações, quando a agilidade é um 
requisito para a realização de uma tarefa. Visando contornar esse problema, surgiu a Web 3.0 ou 
Web Semântica, representando a próxima década da Web (2010-2019). Ela será caracterizada por 
um read-write-execute Web (ler, escrever, executar), em que serão proliferados os SaaS (Software 
as a Service, isso é, modelos de Software + Serviços). Trata-se de um conjunto de tecnologias com 
formas eficientes para ajudar computadores a organizar as informações disponíveis em rede. A 
análise das informações será feita com um percentual mínimo de esforço, porém com resultados 
mais precisos. Pode-se considerar como uma Web inteligente como é o caso do serviço de email 
GMAIL do google, lê as mensagens e insere publicidade relacionada aos conteúdos do e-mail. 

Apesar dos inúmeros benefícios trazidos pelos recursos tecnológicos, propiciando o 
encurtamento de distâncias entre pessoas, por meio da comunicação via Web, ampliação das 
estratégias para o ensino e aprendizagem, Cormenzana (2006) alerta para as desvantagens desse 
sistema, como a perda da identidade, avanço do anonimato, surgimento de novas formas de 
manipulação, pelo novo poder midiático. Nesse sentido, o uso crítico destas tecnologias é essencial, 
cabendo às instituições escolares este papel, ensinar o aluno a utilizar adequadamente estes 
recursos, aproveitando o potencial de cada ferramenta.  

Na área educacional a Web tem sido utilizada principalmente pela sua estrutura não linear, 
permitindo ao estudante elaborar o seu próprio percurso de busca da informação. Possibilita ainda a 
utilização de várias mídias (textos, imagens e sons), o uso de várias ferramentas de comunicação (e-
mail, chats, hangout), a participar de ambientes de colaboração e a formação de redes sociais. Com 
o desenvolvimento da Web 3.0, assim como as ferramentas da Web 2.0 estão sendo incrementadas 
no ensino, elas também poderão ser incorporadas na educação e poderão trazer também benefícios 
para a aprendizagem. Contudo, será necessário saber utilizá-las, transformando as informações 
disponibilizadas em conhecimento, de forma crítica e responsável. 

Estes novos espaços de aprendizagem que possibilitam a autonomia do indivíduo em 
coalizão com o coletivo são um dos grandes desafios a serem conquistados pela educação deste 
século. Cabe a ela propiciar uma visão holística de maneira interdependente e transdisciplinar, além 
de possibilitar a construção de redes de mudanças sociais, com a formação e expansão da 
consciência individual e coletiva. Entre as diversas maneiras de propiciar uma prática pedagógica 
ética, crítica, reflexiva e transformadora está a utilização de métodos inovadores, para alcançar a 
formação do homem como um sujeito histórico, inserido na dialética da ação-reflexão-ação. 

Segundo Mitre et al (2008) o Ensino Superior precisa repensar o seu papel social: 

No atual contexto social, no qual os meios de comunicação estão potencializados pelo 
avanço das novas tecnologias e pela percepção do mundo vivo como uma rede de relações 
dinâmicas e em constante transformação tem-se discutido a necessidade de urgentes 
mudanças nas instituições de ensino superior visando, entre outros aspectos, à reconstrução 
de seu papel social. (MITRE ET AL, 2008, p.2153). 

Na área de Relações Públicas surgem questionamentos sobre o perfil do profissional 
formado pelos cursos de graduação, principalmente pela velocidade das transformações na 
sociedade, em um contexto em que a produção do conhecimento é extremamente veloz. Outro 
aspecto que leva a academia a repensar a formação profissional diz respeito ao seu objeto de estudo 
e de seu campo de conhecimento, a própria comunicação, pois é inequívoca a influência dos meios 
de comunicação na construção e formatação do homem e do profissional nesse início do século 
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XXI, marcada fortemente por imagens, em que o entretenimento continua como valor estruturante 
da práxis educativa, ambas enfraquecem as possibilidades de reflexão sobre a vida, a inserção no 
mundo e a própria práxis, conforme afirmam Escola (2005) e Mitre et al (2008). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) contidas na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN) surgiram no cenário da educação superior desde 96, destacando entre 
suas finalidades, o estímulo ao conhecimento dos problemas do mundo atual (nacional e regional). 
Recentemente as DCN’s de 2013 para serem aplicadas aos cursos da área de Relações Públicas 
serviram de base para a construção de um novo projeto pedagógico para o curso de Relações 
Públicas da Universidade Estadual de Londrina, criando uma oportunidade ímpar para repensar o 
próprio currículo e as práticas pedagógicas utilizadas até então, numa tentativa de se aproximar da 
realidade social e de motivar o corpo docente e discente a tecerem novas redes de conhecimento. 
Paralelamente à sua implantação no curso a partir do ano de 2016, o Núcleo Estruturante do Curso 
deverá sugerir e orientar os docentes a percorrem novos caminhos e a desenvolverem novas 
estratégias para o processo de ensino e aprendizagem de seus alunos. 

Ao considerarmos que a graduação dura somente alguns anos, em contrapartida, a atividade 
profissional pode permanecer por longos períodos, precisamos pensar enquanto docentes em utilizar 
uma metodologia de ensino de modo a favorecer a aprendizagem ao longo da vida, frente aos 
conhecimentos e competências que vão se transformando velozmente. A promoção de uma prática 
de educação libertadora auxilia na formação de um profissional ativo e apto a estar em constante 
desenvolvimento. 

Neste sentido, as abordagens pedagógicas progressivas de ensino e aprendizagem cumprem 
este papel, pois muitas delas de acordo com Mitre et al: 

[...] vêm sendo construídas e implicam formar profissionais como sujeitos sociais com 
competências éticas, políticas e técnicas e dotados de conhecimento, raciocínio, crítica 
responsabilidade e sensibilidade para as questões da vida e da sociedade, capacitando-os 
para intervirem em contextos de incerteza e complexidade (MITRE ET AL, 2008, p. 2135). 

Dentre as diversas possibilidades, sugerimos a utilização de metodologias ativas de ensino, 
por estar alicerçada em um princípio teórico significativo, a autonomia, já defendida por Paulo 
Freire em sua obra “Pedagogia da autonomia”. As abordagens progressivas tem em seus 
fundamentos uma educação que prioriza o indivíduo como sujeito que constrói a sua própria 
história, respeitando à autonomia e à dignidade de cada um. O respeito se origina a partir de uma 
relação dialética na qual os docentes e discentes se reconhecem mutuamente, de modo que um só 
existe por causa do outro, e apesar das diferenças, não se reduzem à condição de objeto um do 
outro. 

Entendemos a Metodologia Ativa (MA) como uma concepção educativa no qual o aluno 
participa ativamente do processo de ensino, comprometendo-se com o seu aprendizado. Ao 
professor cabe criar os estímulos a processos de ensino e aprendizagens críticos e reflexivos. O 
método consiste na elaboração de situações de ensino que promovam uma aproximação crítica do 
aluno com a realidade; permitindo uma reflexão sobre questões desafiadoras e de interesse. A partir 
disso, os problemas são investigados e buscam-se soluções. Levantam-se várias alternativas de 
soluções hipotéticas e as mais adequadas são selecionadas e aplicadas (Luckesi 1991; Bordenave e 
Pereira, 2007). Entre as diversas estratégias de ensino destacamos duas delas: a Aprendizagem 
Baseada em Problemas (ABP) e a Metodologia da Problematização (MP). 

O planejamento destas estratégias de ensino requer do docente constante reflexão sobre suas 
ações e conhecimento atualizado das práticas profissionais para desenvolver métodos e técnicas 
baseados na realidade, sendo imprescindível incentivar e adequar o uso destas práticas educativas. 
Ressaltamos nesse processo ativo, o papel dos atores envolvidos – docentes e discentes – ambos 
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como cruciais para o sucesso de tais metodologias. Ao professor cabe a elaboração e a 
intermediação dos métodos e das questões norteadoras e ao aluno, a responsabilidade pelo seu 
aprendizado, de maneira autônoma. Ao se respeitar a autonomia do sujeito, promove-se a produção, 
expressão e apreensão do conhecimento, dentro de uma perspectiva de transformação da realidade. 

Ao se vislumbrar este panorama apresentado, pensamos nos desafios que serão impostos 
para o Ensino Superior, bem como para professores, alunos, graduações. Afinal, diante de tantas 
mudanças como deverão ser estruturados os cursos, como adequar o perfil profissional dos alunos 
frente às incertezas e complexidades apresentadas. 

  

4 CONCLUSÃO 

Os desafios que se apresentam ao Ensino Superior diante deste cenário propiciado pela 
Sociedade da Informação rumo à Sociedade do Conhecimento, acrescido da urgência de se pensar 
na formação profissional para acompanhar estas mudanças, amplia-se ao se pensar no processo de 
ensino e aprendizagem como complexo, com caráter dinâmico, ocorrendo de forma não linear, não 
mais como uma somatória de conteúdos acrescidos aos anteriormente estabelecidos.  

Este novo contexto requer do professor um exercício permanente de trabalho reflexivo, de 
seu acompanhamento e cuidado com os discentes, da investigação constante para superar situações 
imprevistas e desconhecidas. Dos alunos exigem-se ações direcionadas para incentivar o 
aprofundamento e ampliação dos significados elaborados, mediante sua participação (Mitre, 2006). 

Entendemos o ato de ensinar e aprender como um conjunto de atividades articuladas, nas 
quais docentes e discentes, compartilham cada vez mais, responsabilidades e comprometimento. 
Diante disso, concordamos com Lencastre (2009, p. 1) ao afirmar que “[...] estamos na era em que 
os docentes se devem colocar como mestres e aprendizes, na expectativa de que, por meio da 
interacção estabelecida na “comunicação didática” com estudantes, a aprendizagem aconteça para 
ambos”. 

Em face desta nova realidade é imprescindível a mudança de papéis de professores do 
Ensino Superior e de seus métodos e técnicas de ensino, bem como o de alunos visando prepará-los 
para a Sociedade da Informação e do Conhecimento. Ao estabelecer posturas mais democráticas nas 
relações entre os atores deste processo, o modelo tradicional das instituições de ensino 
desestabiliza-se e, como consequência, outras mudanças são incorporadas (Feuerwerker, 2004). 
Sendo assim, o aluno ao assumir um papel mais ativo, rompe com a atitude de mero receptor de 
conteúdos, buscando conhecimentos mais relevantes aos problemas e aos objetivos de 
aprendizagem. Ao docente, nessa perspectiva, cabe desenvolver novas habilidades, entre elas, a 
capacidade de estimular e permitir aos discentes uma participação mais ativa no processo de 
aprendizagem. 

O professor ao agir como facilitador do processo de ensino e aprendizagem precisa fazer 
alguns questionamentos, conforme destacam Bordenave & Pereira (2007), como, por que e quando 
se aprende; como se vive e se sente a aprendizagem; e quais as suas consequências sobre a vida. 
Essa nova postura assumida pelo educador, promove um ambiente de maior liberdade e apoio, 
prevalecendo o respeito, a disposição e escutar com empatia e acreditar na capacidade e potencial 
do aluno a se desenvolver e aprender. 

Quanto ao uso de novas estratégias de ensino na Educação Superior, ao adotar metodologias 
ativas, aquelas que promovem processos de ensino-aprendizagem crítico-reflexivos, podemos optar 
por priorizar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), pois segundo Fernandes e Araújo 
(2015) a sua utilização garante a difusão de novas estratégias de veiculação de informação, bem 
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como novos modelos de comunicação, abrindo inúmeras alternativas para propiciar mudanças 
comportamentais e atitudinais do ser humano em relação aos processos educacionais. 

Corroborando com esta ideia, Veen & Vrakking (2009) acreditam no uso das tecnologias 
como parceiras do processo de construção do saber e na formação de professores. Além disso, 
permitem a aproximação com pessoas de diferentes níveis socioeconômicos, propiciando o 
aparecimento de espaços para troca de informações e de conhecimentos. Afinal, ensinar em plena 
era digital contribui para a criação de “[...] oportunidades nunca antes vistas para tornar o ensino 
uma profissão apaixonante e motivadora, que faça diferença para a sociedade futura. Tais 
oportunidades relacionam-se a novos papéis, novos conteúdos e novos métodos de ensino e 
aprendizagem” (VEEN & VRAKKING, 2009, p. 14). 

Contudo, precisamos ter plena consciência de que o uso de metodologias ativas com o 
predomínio das TIC em contextos educativos não é capaz por si só, de solucionar todos os 
problemas da educação e da formação superior, incluindo a graduação em Relações Públicas. Mas, 
o seu uso criterioso, a partir de objetivos bem definidos, poderá contribuir para o alcance de uma 
aprendizagem mais significativa. Para tanto, o professor precisará ser capacitado para usar 
adequadamente as metodologias ativas e os recursos tecnológicos, por meio de competências 
humanas e profissionais para fazer a intermediação no processo de ensino e aprendizagem. 

As instituições escolares, e o Ensino Superior, como parte da sociedade, precisarão ficar 
atentos a esse desenvolvimento e, na medida da necessidade, qualificar seus docentes para que 
façam uso das metodologias ativas, incorporando o uso dos recursos tecnológicos em suas 
atividades didático-pedagógicas, de tal forma, a preparar os alunos para utilizaram a tecnologia não 
como meros repetidores de informação, mas com senso crítico e possibilitando o seu 
empoderamento, garantido o protagonismo, autonomia e a cooperação. Neste novo cenário os 
currículos poderão ser repensados e modificados, incorporando esses conceitos e valores em sua 
estruturação. 

O currículo mais flexível pode ser projetado a partir dos desafios colocados pela Sociedade 
da Informação e do Conhecimento, além de buscar atender as necessidades que emergem do 
cotidiano, dentro destas novas perspectivas espaços-temporais e de ambientes cooperativos, 
promovendo o protagonismo, com autoria individual e coletiva, mobilidade, conectividade, entre 
outros. Sendo assim, os programas oficiais de ensino precisam buscar alternativas de fuga, para sair 
do engessamento dos currículos subordinados às estruturas burocratizadas das instituições e do 
modelo educacional vigente.  

Portanto, os desafios que se seguem são muitos e exigem mudanças em diversas esferas, 
desde o macro que envolve a instituição como um todo, até as estruturas de cada curso, as práticas 
pedagógicas, as estratégias de ensino. Cada um de nós, enquanto professores e educadores, temos 
muito a fazer. Precisamos começar a partir deste momento, a mudar nossas práticas, metodologias, 
a pensar em formas inovadoras, de modo a contribuir para a formação de cidadãos responsáveis e 
ativos na sociedade de informação rumo à sociedade do conhecimento. Uma sociedade digital, a 
partir do uso intensivo da Internet e das tecnologias digitais, responsáveis pela criação de novos 
espaços de interação e comunicação entre as pessoas, aumentando exponencialmente as 
possibilidades de construção do conhecimento para si e também de formas cooperativas e coletivas. 
Tornando o desafio ainda mais complexo, por ser mais exigente, extremamente competitivo e 
também volátil. 

A responsabilidade é de todos e de cada um de nós em preparar a Escola e o Ensino Superior 
para o futuro. Enquanto professora do curso de Relações Públicas, a nossa reflexão acerca desta 
Sociedade que ora vislumbramos, e todos os desafios que apresentamos é ponderar sobre qual é a 
formação que queremos dar para os profissionais de Relações Públicas para prepará-los para 
atuarem no mundo do trabalho em sintonia com as mudanças propiciadas pelas tecnologias digitais.  
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COMO OS MEIOS DIGITAIS PODEM ATUAR NA DIVULGAÇÃO DE

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DE UMA UNIVERSIDADE CONTRIBUINDO NO

ENGAJAMENTO E APRENDIZAGEM DO UNIVERSITÁRIO1

Julio Cesar Glodzienski2

Suyanne Tolentino de Souza3

RESUMO

O  presente  artigo  tem  por  objetivo  compreender  como  se  dá  o  consumo  de  conteúdos
disponibilizados por uma instituição de ensino superior privada de Curitiba (Pontifícia Universidade
Católica do Paraná - PUC-PR) pelos seus estudantes. O objeto de estudo da pesquisa foi a fanpage
oficial desta instituição, disponível no Facebook. Para tanto, buscou-se investigar o que leva os
estudantes  ao  engajamento  frente  aos  conteúdos  gerados.  A presente  investigação  de  caráter
qualitativo foi delineada pelos seguintes instrumentos de pesquisa: seleção de posts e grupo focal
com os estudantes universitários. Os dados obtidos foram analisados pela técnica de análise de
conteúdo de Gatti (2005) e Bardin (2011). O referencial teórico do estudo foi baseado em Lemos
(2004), Lévy (1999), Jenkins (2009, 2014) e Martino (2015). O cruzamento dos dados levantados
sugere  possíveis  mudanças  que  a  instituição  em  questão  pode  adotar  para  aperfeiçoar  a
comunicação com seu público por meio da referida mídia social. 

Palavras-chave: Cibercultura; Informação; Comunicação; Facebook; Análise de Conteúdo.

1. INTRODUÇÃO

Sob o efeito das transformações quantitativas e qualitativas que a tecnologia digital, disposta

no ciberespaço, proporciona, merece especial atenção a relação de pertencimento e protagonismo

que o usuário da rede é exposto. Com o advento da cibercultura, este sujeito é atuante e participa em

rede, contribuindo para a construção de múltiplas linguagens que se caracteriza principalmente pela

interatividade e pelo compartilhamento.

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Educação, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM.

2 Pós-graduado em Comunicação Digital e E-Branding – Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Graduado em 
Comunicação Social – Jornalismo (PUCPR). E-mail: juliocesar.glodzienski@gmail.com.
3 Doutora em Educação – Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Mestre em Comunicação e 
Linguagens (UTP). Graduada em Comunicação Social – Jornalismo (PUCPR). E-mail: Suyanne.souza@pucpr.br
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A necessidade de se manter atualizado para ser parte do coletivo no contexto da cibercultura,

leva o usuário a sofrer uma sobrecarga de informações que o impacta no modo da recepção desse

conteúdo. 

É neste cenário que as instituições de ensino superior – na tentativa de quebrar paradigmas

acerca da tradicionalidade que carregam consigo – buscam se aproximar de seu público por meio da

utilização de redes digitais de comunicação interativa. Para tanto, na busca pelo engajamento desses

usuários são criados conteúdos que buscam a interatividade entre emissor e receptor por meio das

redes sociais. 

A presente pesquisa, situada no campo da comunicação e educação, investiga o que leva os

estudantes universitários de uma instituição de ensino superior privada de Curitiba,  a Pontifícia

Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), ao engajamento em sua fanpage institucional por meio

do  conteúdo  gerado.  O  objetivo  geral  da  investigação  é  analisar  como  se  dá  a  recepção  dos

conteúdos disponibilizados,  por parte do público universitário,  e identificar as características de

linguagem das postagens que têm maior impacto/assertividade frente a esse público-alvo.

Para  chegar  a  algumas  respostas,  esta  investigação  se  constituiu,  inicialmente,  pelo

levantamento  bibliográfico a  respeito  da cibercultura  e  convergência midiática,  cujos  principais

autores  foram:  Lévy  (1999),  Lemos  (2004)  Jenkins  (2009,  2014)  e  Martino  (2015).  Em  uma

segunda fase,  portanto,  foi realizado um grupo focal com alunos que estavam matriculados em

diferentes escolas dessa universidade particular. Os dados foram analisados com base nos autores

Gatti (2005) e Bardin (2011).

2. A CONVERGÊNCIA NA CIBERCULTURA E O CONSUMO DA INFORMAÇÃO

As  tecnologias  digitais  mudaram o  modo  de  agir,  pensar  e  se  comunicar,  e,  inclusive,

permitiram a aproximação das ciências da comunicação e da educação que, segundo Souza (2013),

encontram-se entrelaçadas e fazem parte da cultura e da prática social contemporânea.

 Os antigos receptores, atualmente intitulados usuários, são incentivados a buscar e produzir

novas informações para se tornar parte dela,  o que Jenkins (2009, 2014) denomina de “cultura
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participativa”4, lugar onde o usuário passa a buscar fazer parte da informação. Martino (2015, p. 34)

explica,  ao  se  apropriar  dos  conceitos  de  Jenkins,  que  “a  convergência  cultural  acontece  na

interação entre indivíduos que, ao compartilharem ideias, valores e mensagens, acrescentam suas

próprias contribuições a isso, transformando-os e lançando-os de volta nas redes”.

Para Lévy (1999) esses  novos procedimentos  de pensamento e  negociação podem fazer

emergir verdadeiras inteligências coletivas.

No compartilhamento  e  consumo da  informação,  Martino  (2015,  p.  36)  afirma que  “os

processos de convergência são dinâmicos, e acontecem no momento em que o indivíduo recria, em

sua vida cotidiana, as mensagens e as experiências em conjunto com as mensagens que chegam da

mídia”.

A isso Lévy (1999, p. 92) denomina ciberespaço, “um espaço de comunicação aberto pela

interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores”. A esse relacionamento

humano criado a partir desta cultura, Lévy (1999) denomina cibercultura. Nas palavras de Martino

(2015, p. 27), “o termo designa a reunião de relações sociais, das produções artísticas, intelectuais e

éticas dos seres humanos que se articulam em redes interconectadas de computadores, isto é, no

ciberespaço”. Ou seja, pode-se entender a cibercultura como uma forma sociocultural que imbrica

comunicação e conteúdo por meio de interfaces digitais. 

A cibercultura,  sincronizada  com  a  cultura  da  sociedade  contemporânea,  como  afirma

Lemos (2004), mantém relações sociais para além dos computadores, tornando a virtual parte do

real.  No entanto,  Lévy (1999,  p.  88)  pontua:  “O virtual  não  substitui  o  real,  ele multiplica as

oportunidades  para  atualizá-lo”.  Sendo  assim,  o  uso  das  mídias  sociais  por  uma  universidade

tradicional é uma forma de aproximação com seu público, ou seja, com estudantes inseridos em

uma sociedade estruturada por meio da conectividade, o que permite maior troca de informações.

“A cibercultura, pela socialidade que nela atua, parece, antes de isolar indivíduos terminais, colocar

tecnologia digital  contemporânea como um instrumento  de novas  formas de sociabilidade e  de

vínculos associativos e comunitários”. (LEMOS, 2004, p. 80-81)

É inegável que a tecnologia exerce um papel fundamental na democratização do acesso às

informações. No entanto, o excesso de informações produzidas de maneira desenfreada na busca de

impactar o usuário, resulta na produção de conteúdo irrelevante, exaustivo e que exige, por vezes,

4 Jenkins (2006) entende a cultura participativa como um fenômeno no qual há criação e compartilhamento de
conteúdo entre os consumidores  de mídia,  motivados pela crença de que suas contribuições importam para os
outros. Nesse processo de compartilhamento, os participantes são munidos de algum grau de conexão social com os
outros, o que, em muitos casos, estimula inclusive engajamentos cívicos”. (FECHINE, 2004, p. 5).
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curadoria do próprio usuário/receptor. “A convergência das mídias, na coexistência com a cultura de

massas e a cultura das mídias, estas últimas ainda em plena atividade, que têm sido responsável pelo

nível de exacerbação que a produção e circulação da informação atingiu nos nossos dias e que é

uma das marcas registradas da cultura digital”. (SANTAELLA, 2004, p. 17)

A facilidade das interações que as mídias digitais trazem, permite que as redes sociais se

estabeleçam, a fim de manter conexão. Para Martino (2015, p. 55) “as redes sociais podem ser

entendidas  como  um tipo  de  relação  entre  seres  humanos”,  que  passam a  ser  pautadas  pelos

participantes, a partir de sua dinâmica entre si. Assim, pode-se afirmar que existe um verdadeiro

papel de troca em que as discussões nas redes são levadas para o mundo físico, e as discussões do

mundo físico são levadas para as redes.

O Facebook, que conta com cerca de 1,5 bilhão de usuários5, é a rede social mais utilizada

no Brasil que traz um exemplo dessa conexão. Tamanho potencial permite com que empresas se

apropriem dessa rede por meio do uso de  fanpages  institucionais para estreitar o relacionamento

com  seus  clientes.  Segundo  uma  pesquisa  realizada  pela  Gauge6,  “74%  dos  internautas  se

relacionam com marcas que fazem parte do seu dia a dia”.

Essa comunicação informal entre empresa e público acontece por meio da interação, posts,

fotos, vídeos,  gifs e textos. Antunes (2011, p. 34) aponta que “a rapidez e eficácia nas respostas

dadas aos subscritores pode determinar o sucesso da presença nas redes sociais”. Porto e Santos

(2014, p. 69) pontuam, ao defender que as redes sociais oferecem grande potencial de aproximação

com os estudantes de hoje, que “não obstante, não podemos escamotear o facto das redes sociais

serem o habitat das gerações que, atualmente, recebemos (...). E por isso, incorporar as redes sociais

na escola parece-nos um passo inevitável”.

Para Porto e Santos (2014, p. 193) “a promoção da utilização de ferramentas disponíveis no

ambiente – Facebook – possibilita entre os sujeitos maior interação e até mesmo interatividade”. O

indivíduo se apropria e incorpora do/o Facebook não apenas para o relacionamento, mas também

como meio de aproximação e informação.

3. GRUPO FOCAL - UMA ANÁLISE QUALITATIVA

Para investigar o que leva os estudantes universitários de uma instituição de ensino

5 
 Informações coletadas no dia 11/01/16, no site BBC Brasil.

6 Fonte: Exame.com. Publicado em: 18/02/2013.
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superior  privada  de  Curitiba  ao  engajamento  em  sua  fanpage institucional,  a  partir  de  uma

experiência subjetiva, uma pesquisa qualitativa auxiliou a compreensão do modo como está sendo

percebida a atual estratégia adotada pela instituição na rede social.

A pesquisa qualitativa – com aplicação da técnica de grupo focal – foi escolhida por não se

preocupar  essencialmente  com  os  números.  Deste  modo,  optou-se  por  não  analisar,  aqui,  a

quantidade  de  likes,  comentários  ou  seguidores,  e  sim  focar  exclusivamente  na  análise  dos

conteúdos dispostos na rede. Esse método de pesquisa traz o aprofundamento da reflexão em busca

do essencial, permitindo observar a percepção e satisfação acerca do serviço em questão. 

Para a execução desta técnica, os participantes escolhidos foram selecionados a partir da

busca por indivíduos do mesmo nível educacional, envolvidos com o assunto e engajados na vida

acadêmica.  Foram  convidados  sete  discentes  de  cursos  de  graduação  da  considerada  melhor

universidade privada do estado do Paraná7,  matriculados em semestres distintos nos cursos: (1)

Arquitetura e Urbanismo, (1) Marketing, (1) Relações Públicas, (2) Agronomia, (1) Direito e (1)

Medicina.

A seleção intencional dos participantes buscou a legitimidade e representatividade estatística

que os membros propostos representam diante dos demais universitários. O primeiro contato com os

participantes  foi  realizado  por  meio  de  ligação  telefônica  em que  foi  explicado  o  objetivo  da

pesquisa e, a partir disso, a comunicação aconteceu através de mensagens, reforçando a participação

no estudo. 

A universidade em questão foi fundada em 1959, em Curitiba-PR, e é a terceira melhor

universidade do Paraná, de acordo com o Ranking Universitário (Folha de S. Paulo, 2015) e com

o QS University Rankings Latin America (Top Universities, 2015), e a melhor entre particulares.

Possui  quatro  campi  no  estado  do Paraná,  que  são:   Curitiba,  Londrina,  Maringá  e  Toledo.  A

fanpage institucional da universidade possui, até a data de 28 de julho de 2016, 139.519 mil fãs8.

O encontro aconteceu em uma segunda-feira, dia 07 de dezembro de 2015, das 18h30 às

19h30, na sala 308 do bloco 05, do campus Curitiba da instituição. Todos os participantes assinaram

um termo de consentimento livre e esclarecido, declarando estarem cientes de que as informações

obtidas  no  grupo  focal  por  este  pesquisador  seriam   confidenciais.  Vale  salientar  que  eles

autorizaram, inclusive, registro em áudio.

A técnica utilizada no grupo focal foi a seguinte: inicialmente a  fanpage  foi apresentada,

7 Pontifícia Universidade Católica do Paraná, de acordo com o ranking QS University Rankings Latin America 2015.

8 Fonte: Facebook, 2016. Fanpage PUC-PR.
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mostrando algumas das publicações realizadas pela instituição entre o período de 02 de outubro de

2015  a  07  de  dezembro  de  2015.  Pode-se  observar,  a  seguir,  as  publicações  apresentadas  aos

participantes. Todas as informações foram coletadas no dia 07 de dezembro de 2015. 

FIGURA 01 – PUBLICAÇÃO REALIZADA NO 
DIA 07/12/2015, NA FANPAGE INSTITUCIONAL
FONTE: FACEBOOK (2015)

FIGURA 02 – PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA
03/12/2015, NA FANPAGE INSTITUCIONAL
FONTE: FACEBOOK (2015)

FIGURA 03 – PUBLICAÇÃO REALIZADA NO 
DIA 02/12/2015, NA FANPAGE INSTITUCIONAL
FONTE: FACEBOOK (2015)

FIGURA 04 – PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA
30/11/2015, NA FANPAGE INSTITUCIONAL
FONTE: FACEBOOK (2015)
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FIGURA 04 – PUBLICAÇÃO REALIZADA NO 
DIA 19/11/2015, NA FANPAGE INSTITUCIONAL
FONTE: FACEBOOK (2015)

FIGURA 04 – PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA
30/10/2015, NA FANPAGE INSTITUCIONAL
FONTE: FACEBOOK (2015)

Após  a  apresentação  do  material,  o  moderador  iniciou  um diálogo  com os  estudantes,

partindo de um roteiro pré-estabelecido de perguntas formuladas com base no objetivo da pesquisa

e estudos bibliográficos. 

Quadro 1 – Questionário base para o grupo focal

Com que frequência você usa a fanpage da PUC-PR? 

O conteúdo disponibilizado é uma fonte de informação institucional para você? Em qual grau hierárquico?

O conteúdo disponibilizado agrega de alguma forma para você? 

Você acredita que a presença da universidade no Facebook gera alguma forma de aproximação com a

instituição? 

Na sua percepção, o que torna o conteúdo atraente? 

O que o faria ser engajado na fanpage da PUC-PR?

Fonte: Os autores

4. ANÁLISE DE CONTEÚDO, ETAPAS E PROCESSOS

A análise de conteúdo é uma técnica de investigação para descrever e interpretar textos –

verbais  ou  não  verbais  –,  documentos,  conteúdo  oral  e  imagético,  o  processo  de  análise  é
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sistemático. Gatti (2005, p. 44) explica que “a análise de conteúdo é um processo de elaboração, de

procura de caminhos, em meio ao volume de informações levantadas”. A definição de análise de

conteúdo de Berelson, apontada por Bardin (2011, p. 24) complementa a explicação: “a análise de

conteúdo é uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e

quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação”.

Como esta pesquisa trata a análise de conteúdo extraído a partir da realização de um grupo

focal, vale reforçar que, como aponta Gatti (2005, p. 46), “de forma semelhante ao que ocorre com

os dados qualitativos nas pesquisas sociais, não existe um modelo único e acabado de análise de

dados para os grupos focais”. 

Para  esta  pesquisa,  o  processo  de análise  de  conteúdo do grupo focal  será  a  partir  das

propostas de Gatti (2005) e Bardin (2011). O conteúdo coletado na pesquisa qualitativa passou pelas

três fases da análise de conteúdo apresentado por Bardin (2011): “1 – a pré-análise; 2 – a exploração

do material; 3 – o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação”.

Quadro 2 – Processo de análise de conteúdo

Fase Ação Objetivo

1

 Leitura flutuante

 Leitura precisa

 Dimensões e direções 

 Recorte

2
 Codificação

 Decomposição
 Validação

3
 Seleção dos depoimentos

 Interpretação
 Explanação

Fonte: Os autores com base em Bardin (2011).

Para  tanto,  nesta  análise,  a  contagem  de  formas  de  expressão  repetidas  não  serão

contabilizadas, e sim analisadas de acordo com sua recorrência. Vale ressaltar ainda  que, de acordo

com Gatti (2005, p. 55),  nem sempre é necessário o uso de todo material coletado. A partir da

perspectiva  de  Krueger  e  Casey  (2000),  “conforme  os  objetivos,  algumas  questões  são  mais

importantes que outras, e isso deve ser levado em conta”.

Para a utilização e interpretação do conteúdo, foram criadas categorizações nas quais se

enquadram os questionamentos. Gatti (2005, p. 46) explica que no delineamento dos significados e
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sentidos  “pode-se  proceder  a  análises  de  sentido  ou  elaborar  categorias  a  partir  das  falas,  ou

classificar as falas em categorias previamente escolhidas”. O processo de categorização trata-se do

agrupamento de conteúdo por gênero. Bardin (2011, p. 148) pontua que “a categorização tem como

primeiro objetivo fornecer, por condensação, uma representação simplificada dos dados brutos”.

A partir disso, foram elaborados três parâmetros que pretendem direcionar a análise, os quais

contarão cada qual com suas respectivas categorias e subcategorias criadas para análise proposta

por  Bardin  (2011),  juntamente  de  um  depoimento  relacionado  à  categoria  em  questão.  Os

parâmetros são: 1– usabilidade; 2 – efetividade; e 3 – engajamento.

 Parâmetro 1- Usabilidade: busca entender a frequência com que os estudantes acompanham

a  fanpage da  universidade,  de  que  modo  fazem seu  uso  e  se  a  mídia  é  uma fonte  de

informação. 

Quadro 3 – Usabilidade

Categoria Subcategoria Depoimento

Frequência do uso

 Raramente

 Não acessa

 Sem interesse

 Não traz informações úteis

 Acompanhamento apenas pelo 

feed

 Passa batido

 “Acompanho pelo que aparece

no meu  feed  de  notícias,  mas

despertar para entrar é difícil.”

Fonte de informação

institucional

 Não é prioridade

 Difícil encontrar informações

 Informações mal divididas

 Desatualizado

“Por último vem a fanpage.”

Potencial

 Tem alcance

 Pode  ser  fonte  primária  de

informação

 SAC

“Pode  muito  bem  ser  uma

fonte de informação primária.”

Fonte: Os autores.

 Parâmetro 2 - Efetividade: busca compreender se o conteúdo gerado pela instituição agrega

de alguma para que o universitário viva a universidade e, se sim,  de que modo isso ocorre. 
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Quadro 4 – Efetividade

Categoria Subcategoria Depoimento

Comunicação

 Foco no público externo

 Nada direcionado ao  estudante

da universidade

 Raro chamar a atenção

“A comunicação parece ser mais

externa do que interna.”

Conteúdo

 Curiosidades dos cursos pouco

exploradas

 Pouco interessante

 Sem utilidade pública

“Cada  curso  tem  muito  a

oferecer para os outros cursos. E

a  PUC  explora  muito  pouco

isso.”

Aproximação com a

universidade

 Futuros estudantes

 Não gera aproximação

 Linguagem muito formal

“Eles têm que entender que por

mais que seja uma universidade

tradicional, o público é jovem.”

Fonte: Os autores.

 Parâmetro  3  -  Engajamento:  busca  compreender  o  engajamento,  explorando  quais  os

conteúdos  que  atraem a  atenção dos  universitários  e  o  que os  faz  seguir  a  fanpage  da

universidade no Facebook.

Quadro 5 – Engajamento

Categoria Subcategoria Depoimento

Postagens

 Três por dia

 Que seja chamativo

 Falar das escolas e cursos

“Ninguém  quer  ver  a  PUC  no

seu feed o dia inteiro.”

Conteúdo desejado

 Voltado para os estudantes

 Curiosidades

 Interdisciplinar

 Pré e Pós eventos

 Divulgação de eventos 

interdisciplinares

“Temas  que  sejam abrangentes,

não  apenas  de  uma  Escola.

Temas que nos interessem como

pessoa.”

Formato

 Menos texto

 Vídeos bem feitos

 Imagens de impacto

“Qualquer coisa, menos texto.”

Fonte: Os autores.

5. DISCUSSÃO DOS DADOS
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No parâmetro 1 constatou-se que seu uso é raro, ou seja, não há engajamento na página. A

frequência do uso se restringe às informações que surgem no feed de notícias de cada conteúdo. A

fanpage  foi  classificada  como  desinteressante  e  caracterizada  como  um  meio  que  não  traz

informações úteis.

Eu raramente entro, até porque na página nunca tem coisas que me interessam. O que é
divulgado no Facebook não me interessa.  Aparece uma vez ao mês no meu Facebook.
(Estudante 4).

Por conta disso, a fanpage não é uma fonte de informação institucional e está longe de ser

uma fonte primária. Os motivos são classificados como a dificuldade de encontrar as informações,

sendo  necessário  percorrer  muitas  postagens,  tornando-as  mal  divididas  e  desatualizadas.  “O

Eureka9 sempre é o primordial. Intranet10 vem logo após o Eureka. Por último vem a  fanpage  da

PUC”, (Estudante 1).

As informações poderiam ficar mais divididas. Você tem que correr bastante para achar
algumas  informações.  Mas  poderia  muito  bem ser  uma  fonte  de  informação  primária.
(Estudante 5).

O potencial apontado refere-se ao alcance de pessoas impactadas na recepção do conteúdo

que o Facebook permite, tornando real a possibilidade do uso da fanpage como fonte de informação

e SAC.

No parâmetro 2, a partir dos questionamentos propostos, pode-se compreender a percepção

dos acadêmicos quanto à presença digital da instituição. Classificada como uma comunicação que

não tem atrativos e que não é direcionada ao público interno e sim a futuros estudantes.

A maioria das postagens é para quem está entrando, primeira chamada, segunda chamada,
futuros calouros. Isso não me interessa. (Estudante 6).

Nunca tem algo para o aluno que já está na PUC. Eles estão sempre focando em calouros,
em alunos que vão entrar, estão saindo da PUC e vão fazer Pós. (Estudante 4).

Além do  fato  constatado,  os  participantes  do  grupo focal  pontuaram a  irrelevância  dos

conteúdos  compartilhados  pela  instituição  em  sua  página  do  Facebook,  pois  são  considerados

pouco interessantes e irrelevantes, sem utilidade pública para a vida acadêmica, e que exploram

9 O Eureka é um Ambiente Virtual de Aprendizagem da PUC-PR.

10 Intranet é o Portal do Aluno da PUC-PR onde é possível solicitar documentos e serviços acadêmicos.
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pouco os cursos que a instituição oferece.

Cada curso tem muito a oferecer para os outros cursos. A PUC explora muito pouco isso.
Potencial tem, mas não sabe-se aproveitar. Por isso o conteúdo não chama muito a atenção.
(Estudante 5).

Pensando  no  curso,  por  exemplo  na  nossa  Escola  de  Agrárias,  temos  a  Fazenda
Experimental Gralha Azul, eu converso com alunos de outros cursos e eles não conhecem a
Fazenda da PUC. Um exemplo para divulgar o curso é falar o que eles fazem no dia a dia
lá, para o pessoal que está entrando e também para o pessoal de outras Escolas que nunca
foram para a Fazenda. (Estudante 7).

Várias  vezes  já  procurei,  mas  é  muito  difícil  achar  alguma  informação  atualizada.
(Estudante 6).

Diante  das  situações  constatadas,  os  participantes  reforçaram  que  o  canal  não  gera

aproximação alguma com a instituição por trazer uma linguagem muito formal e não destinada aos

estudantes da universidade.

Acho que gera mais aproximação com quem vai entrar. Nós que estamos há mais de um
ano na Universidade sabemos como as coisas funcionam. (Estudante 4).

Não precisa ser  com palavras  difíceis  e  sim de modo que tanto uma pessoa de direito
entenda, quanto de medicina. Uma linguagem informal e usar imagem como atrativo e o
texto com o descritivo mais sério e de fácil entendimento. (Estudante 5).

No parâmetro 3, a partir da experiência com a rede, os estudantes apontaram que gostariam

de ser impactados por conteúdos direcionados a eles, tais como curiosidades sobre a universidade e

curiosidades  em  geral;  conteúdos  interdisciplinares;  e  divulgação  prévia  dos  eventos,  além  de

informações relevantes após o evento.

Tem  uns  que  são  inerentes  à  comunidade  acadêmica,  como  apresentação  cultural,
encerramento,  e  isso  abrange  a  comunidade.  Também  seria  legal  realizar  algumas
publicações específicas. (Estudante 1).

Tem que ter temas que sejam abrangentes, que não seja só de uma Escola. Mas temas que
interessem como pessoa. (Estudante 2).

Se tivesse informações para misturar os cursos iria acrescentar muito mais para a gente
como ser humano, do que somente como profissionais. Porque somente como profissionais,
a gente tem onde procurar. Agora, se o Facebook da PUC acrescentar dentro da gente, aí
vamos acessar porque a gente quer. (Estudante 3).

Mesmo que os conteúdos sejam adequados e atrativos, os estudantes pontuaram que não têm

interesse em consumir o dia todo essas informações oferecidas pela PUC-PR em sua fanpage, e que
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o formato das publicações influencia no modo e na efetividade da recepção. A periodicidade de

publicação sugerida em consenso foi de três postagens por dia, uma pela manhã, uma no período da

tarde e uma a noite, que chamem a atenção.

Como seria uma quantidade muito grande de conteúdo, acho que teriam de ser feitas várias
postagens ao longo do dia, três por dia. Manhã, tarde e noite. É a linguagem informal, é o
conteúdo interessante e a apresentação desse conteúdo. (Estudante 4).

Três postagens por dia é uma quantidade legal, mas tudo vai depender da qualidade do que
é postado. (Estudante 7).

Ser informal, deixar a parte séria para o site. No Facebook não ficamos procurando coisas
muito sérias. (Estudante 6).

Às vezes  dizer  o  que e como algo vai  influenciar  na minha vida  como estudante,  que
divulgue o que muda para gente. E não dizer apenas que firmou um contrato, mas como vai
mudar na sua vida. (Estudante 5).

Um conteúdo muito interessante ou engraçado e não para ver o reitor. (Estudante 1).

Além  disso,  uns  dos  pontos  reforçados  foi  o  modo  como  os  conteúdos  devem  ser

disponibilizados. Os textos devem ser curtos, com linguagem descontraída, imagens impactantes e

que chamem a atenção, concentrando as informações no texto, e também a produção de vídeos bem

elaborados e atrativos.

O teor dos conteúdos, por sua vez, necessita ser mais descontraído, trazendo ao estudante

universitário  informações  que  agreguem  como  pessoa.  .  O  desejo  é  que  aconteçam  menos

publicações  institucionais  da  universidade  que  tratem dela  mesma,  e  mais  publicações  que  se

refiram   à vida acadêmica de maneira interdisciplinar.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa apresenta uma análise da recepção dos conteúdos produzidos pela Pontifícia

Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), por seus estudantes. É preciso reforçar que não é o

objetivo  desta  pesquisa  criar  um modelo  de  atuação  no Facebook,  e  sim oferecer,  a  partir  de

pesquisas bibliográficas e qualitativas, sugestões de aproximação com o público alvo.

A partir dos dados encontrados pode-se entender como os estudantes percebem a presença

da instituição na rede social e o modo de atuação adotado por ela. Percebeu-se que os estudantes

não se sentem representados pela  fanpage da PUC-PR por alguns fatores, tais como: linguagem

muito formal, conteúdos irrelevantes, foco em captar novos estudantes, informações desatualizadas,
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falta de interdisciplinaridade nos conteúdos e baixa capacidade atrativa.

Assim, foi possível perceber que o engajamento e a comunicação neste meio são possíveis

por  meio  de  algumas  adequações  que  permitam  maior  proximidade,  representatividade,

identificação e linguagem próxima. Isso significa que a comunicação e a educação são ciências que

precisam caminhar  juntas  em diferentes  situações educativas.  Os meios  digitais  têm importante

papel  na  divulgação  de  informações  institucionais  e  podem  contribuir  para  o  engajamento  e

aprendizagem do aluno.

Os estudos bibliográficos e qualitativos permitiram entender o modo como a fanpage é vista

pelos estudantes, entendendo suas percepções e anseios. Esta pesquisa, portanto, teve por principal

objetivo contribuir na assertividade da comunicação entre as instituições de ensino superior e seus

estudantes  por  meio  das  mídias  digitais,  agregando  potencialidade  na  aprendizagem,  ensino  e

relacionamento. 
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APONTAMENTOS SOBRE AS QUESTÕES DISCURSIVAS DO ENADE 2012 E 2015 
PARA OS CURSOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA1 

 
Gabrielle Staniszewski2 

 
RESUMO 
  
A avaliação no Ensino Superior, especialmente as ferramentas de larga escala, como o Enade, vêm 
apresentando resultados de classificação de cursos e instituições. Por outro lado, há poucos elementos 
efetivos de ação no que se refere ao feedback dado por estes instrumentos, e nota-se um foco maior 
na mensuração do que no caráter educativo dos processos avaliativos. Para este trabalho, buscamos 
compreender a possível contribuição educativa das questões discursivas das provas do Enade 2012 e 
2015 para os cursos de Publicidade e Propaganda à reflexão crítica do/a estudante com relação à 
mídia e à sua atuação como futuro/a publicitário/a perante a sociedade. Para isso, o trabalho apoia-se 
no método da análise documental, utilizando a perspectiva pragmática da linguagem como olhar de 
interpretação das questões. Os resultados apresentam uma cisão entre as questões de formação geral 
e o componente específico, e conclui que é preciso proporcionar ao aluno uma maior reflexão sobre 
a atuação da publicidade na sociedade, e não apenas o inverso, como apresentado nos enunciados das 
questões. 
 
Palavras-chave: Comunicação-Educação; Enade; Ensino de Publicidade e Propaganda. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) já vem sendo objeto de nossas 
pesquisas há algum tempo3, assim como questões referentes ao Ensino de Publicidade e Propaganda 
de forma mais abrangente. Buscamos também, anteriormente, elementos que nos mostrassem o que 
há de social neste curso que ainda é uma habilitação da formação em Comunicação Social, 
observando grades curriculares, ementas e a opinião dos discentes.  

Talvez seja distante e utópico ir atrás destes chamados “aspectos sociais” (STANISZEWSKI, 
2014, 2015) em avaliações, testes e outras situações ditas “educativas” concernentes à Publicidade e 
Propaganda. Mas as utopias nos servem de norte, na esperança de poder existir um lugar ideal de fala, 
para que nunca nos contentemos com o necessário, com o suficiente. Ele é pouco para educadores/as 
que adotam como tarefa diária uma prática reflexiva (MACEDO, 2002), sistemática ou não. 
 

A universidade, por atribuição formal a ela conferida pela sociedade, produz conhecimento 
e formação humana, num mesmo processo contínuo e inseparável. Ela forma cidadãos para 
intervirem crítica e produtivamente na sociedade. Esse é um processo inacabável e nem 
sempre controlável, pois concerne à vida dos indivíduos e das sociedades, em permanente 
construção e transformação. (DIAS SOBRINHO, 2008a, p. 55) 

                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação & Educação, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2  Mestre em Comunicação pela UFPR, Professora Colaboradora na Universidade estadual do Centro-Oeste 
(Unicentro). Contato: comunicacao.gabrielle@gmail.com  
3  Uma compilação dos resultados de pesquisa produzidos até o momento acerca da temática do Enade foram 
publicados em artigo recente na Revista Uninter de Comunicação (STANISZEWSKI, 2016). 
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 Assim, desafiando uma ciência herdeira do positivismo, na qual a quimera não possuía lugar, 
partimos desse norte, desse querer quase demais ao esperar que a formação em Publicidade e 
Propaganda seja útil ao/à acadêmico/a em sua ação em sociedade, buscando que ele possa estar com 
o mundo, e não apenas no mundo, como já nos disse Peruzzo (2003). Não nos livramos, porém, das 
amarras de um rigor metodológico, traçando um caminho muito claro para que alcancemos nosso 
objetivo central neste pequeno recorte de trabalho, qual seja: compreender a possível contribuição 
educativa das questões à reflexão crítica do/a estudante com relação à mídia e à sua atuação como 
futuro/a publicitário/a perante a sociedade. Para problematizarmos esse objetivo-hipótese, 
discorreremos brevemente acerca do papel da universidade e onde afinal estariam os aspectos sociais 
de uma graduação em Publicidade e Propaganda, e ainda sobre o sistema de avaliação do Ensino 
Superior brasileiro, em particular o Enade. Utilizando do método da análise documental, realizaremos 
uma interpretação à luz da pragmática linguística acerca das questões discursivas exigidas como parte 
das provas do Enade para o curso em específico, nas duas últimas avaliações, realizadas em 2012 e 
2015. 
 
 
2. (RE)PENSANDO A EDUCAÇÃO NAS UNIVERSIDADES 
 
 Recentemente, a Unesco lançou material no qual propõe repensarmos a educação. De acordo 
com a organização, os quatro pilares tradicionais da educação – quais sejam: aprender a conhecer, a 
fazer, a ser e a viver juntos – continuam sendo relevantes, porém vêm sendo ameaçados pelo 
ressurgimento de políticas identitárias, e reconfiguradas pela complexidade e contradição que trazem 
as atuais mudanças no mundo. Já havíamos encontrado em Morin (2013, p. 19) essa discussão, o qual 
aponta que “quanto mais multidimensionais se tornam os problemas, maior a incapacidade para 
pensá-los em sua multidimensionalidade”. A partir de preocupações como estas, a Unesco elenca 
quatro tópicos centrais de rediscussão de uma perspectiva educativa e de aprendizagem. 
 O primeiro item a ser revisto está relacionado a uma inquietação tida como central: o 
desenvolvimento sustentável. E, com esta expressão, para além de questões ambientais e 
“ecologicamente corretas”, como vemos estampados em selos de “companhias verdes”, a educação 
volta seu olhar para questões mais amplas, como o fato de que a redução da pobreza pode até estar 
acontecendo devido ao crescimento econômico mundial, “mas a vulnerabilidade, a desigualdade, a 
exclusão e a violência aumentaram dentro das sociedades e entre diferentes sociedades em todo o 
mundo” (UNESCO, 2016, s/p.). Prova disso encontra-se nas relações de gênero e da ainda 
permanente discriminação contra as mulheres que, embora venham se empoderando 
progressivamente ao longo do tempo, continuam recebendo salários mais baixos que o dos homens e 
sofrendo violências as mais diversas (LINS; MACHADO; ESCOURA, 2016). 
 O segundo ponto posto à discussão pelo material da Unesco é a necessidade de reafirmarmos 
uma abordagem humanista à educação, no sentido de combatermos a violência, a intolerância, a 
discriminação e a exclusão, observando “as múltiplas dimensões da existência humana” (UNESCO, 
20016, s/p.). 
 Em seguida, o terceiro aspecto está relacionado às tensões entre local x global em um mundo 
complexo, e também ao cada vez maior distanciamento entre a educação e o mundo do trabalho, pois 
este se transforma muito mais rapidamente que aquele (situação há muito discutida no Ensino 
Superior e pouco resolvida). Por outro lado, há que se resgatar as fortes relações existentes entre a 
educação e o desenvolvimento local e, segundo a entidade, reconciliar demandas e possíveis 
contribuições de forma mais articulada entre os três reguladores do comportamento social, que são 
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listados como sociedade, Estado e mercado. 
 Por fim, há um quarto item, mais apontado como uma proposta, que seria uma 
recontextualização da educação e do conhecimento como bens comuns mundiais, o que implicaria 
em expandir o direito à educação para além dos níveis básicos. De acordo com os autores, considerar 
tanto educação como conhecimento bens comuns “implica que a criação de conhecimento, sua 
aquisição, sua validação e sua utilização são comuns a todas as pessoas, como parte de um esforço 
coletivo da sociedade” (UNESCO, 2016, s/p., ênfase no original). 
 Trazendo estas propostas para o âmbito da universidade, podemos recorrer a Dias Sobrinho 
(2008b), que vem há tempos refletindo sobre ela como uma construção social e histórica e, portanto, 
como um processo. De acordo com o autor, não é possível pensar a universidade a partir de um 
produto estabelecido, é preciso observar os movimentos relacionais e dispositivos de ação. Ainda 
completa, ao dizer que a função pedagógica tem sentido social e público que, segundo ele, “é também 
afirmar que ela se movimenta nas contradições, divergências e disputas do cotidiano dessa 
comunidade comunicativa” (DIAS SOBRINHO, 2008b, p. 19). 
 Ainda em sua proposta, existe a perspectiva de que é imperativo – e irrecusável – à 
Universidade contribuir para o desenvolvimento e qualidade de vida do conjunto social. Essa 
contribuição se dá de modo particular, e é por este motivo que o pesquisador propõe o que chama de 
Pedagogia da Integração: 
 

cada vez mais se impõe na sociedade contemporânea, inclusive no setor empresarial, a 
necessidade de que os conhecimentos especializados sejam inseridos em áreas mais amplas 
do saber, que ao rigor científico se some à crítica, a desconfiança das formas e conteúdos 
cristalizados, a aceitação do contraditório, a compreensão da diversidade, a apreensão dos 
significados das grandes tendências, a inserção nos grandes temas do mundo contemporâneo, 
a interdisciplinaridade (DIAS SOBRINHO, 2008b, p. 27) 

 
 A premissa está em que os elementos que estão nas “entrelinhas” da educação, se assim 
podemos chamar, são mais decisivos na vida dos estudantes que o currículo explícito. “Essa função, 
que também é psicológica e social, não pode ser domesticada por nenhum instrumento de 
mensuração”, e completa, ao postular que a ciência é um processo dinâmico, parcial e temporário.  
“Além disso, sempre deixa resíduos e questões, que são quase sempre mais importantes para a vida 
humana e para o futuro da própria ciência do que os produtos ou resultados obtidos em dado 
momento” (DIAS SOBRINHO, 2008a, p. 60). Estaria a questão social nestas entrelinhas? – nos 
questionamos. 
 
 
2.1 E OS ASPECTOS SOCIAIS DA FORMAÇÃO DE PUBLICITÁRIOS/AS? 
 
 Considerando educação e sociedade como uma devendo refletir sobre e retroalimentar a outra, 
vimos nos perguntando há algum tempo o que teria a contribuir a essa relação uma formação 
historicamente ligada ao mercado, como Publicidade e Propaganda. Então percebemos o primeiro 
equívoco: considerar o mercado como algo destacado da sociedade, senão oposto a ela. Se o consumo 
e a mídia organizam e dão sentido ao comportamento social, a publicidade ilustra este mesmo 
comportamento, ao passo que molda e reflete a sociedade ao mesmo tempo. 
 Ao que parece, esta não é uma preocupação exclusiva de nossa área de atuação: 
 

Talvez a contradição de mais larga abrangência e mais constante presença no dia-a-dia das 
Universidades contemporâneas seja a polarização da “formação geral e humanista versus 
formação profissional”. [...] Trata-se de uma cisão que traz os seus riscos às Universidades. 
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A ligação umbilical com a comunidade pode custar às Universidades a perda de suas 
características próprias, notadamente a sua autonomia didático-científica. É que, neste caso, 
o termo “comunidade” em grande parte está limitado ao setor produtivo, ou seja, aos 
interesses econômicos das empresas. (DIAS SOBRINHO, 2008b, p. 21) 

 
Esta preocupação não é recente. Já Paulo Freire (2014, p. 19) ressaltava que “nos achamos, 

no nível do mundo e não apenas do Brasil, de tal maneira submetidos ao comando da malvadez da 
ética do mercado, que me parece ser pouco tudo o que façamos na defesa e na prática da ética 
universal do ser humano”.  

Voltando com Dias Sobrinho e sua reflexão sobre a Educação Superior, temos a máxima de 
que não há como as Universidades deixarem de se dedicar à formação profissional, mas a essência de 
sua natureza é social; pela e para a sociedade. Porém, se talvez essa relação ainda não esteja clara 
para nós, educadores/as e publicitários/as, tão pouco está para os atores sociais que desconhecem os 
objetivos de nosso ofício. Há poucos dias a programação de infotenimento (DEJAVITE, 2007) da 
Rede Record de Televisão apresentava conteúdo sobre a busca pela beleza, em especial pelas 
mulheres e, de forma quase imperceptível, culpava a publicidade por este anseio. Publicitários/as, 
sentimo-nos ofendidos/as, mas até que ponto somos inocentes dessa acusação?  

Neste ponto, queremos retornar à formação dos estudantes de Publicidade e Propaganda, posto 
que também se deparam com este dilema diariamente, em sala de aula, ou em seus estágios e afazeres 
nas agências de comunicação: 
 

o conflito é originário de uma perspectiva ideológica: formar para o mercado profissional 
torna-se um problema, porque o mercado deixa de ser as expectativas e as demandas da 
sociedade e passa a ser compreendido como a raiz das mazelas sociais. Neste momento, a 
formação em publicidade entra em curto-circuito: o aluno aprende que sua profissão é tanto 
fonte de desenvolvimento para a sociedade quanto uma de suas forças de destruição (TEZZA 
CONSENTINO, 2014, p. 6). 

 
 E o que fazer com este/a aluno/a? Nossa perspectiva é de que é preciso ensiná-lo/a a adotar o 
que chamamos acima de prática reflexiva (MACEDO, 2002), ou seja, pensar e repensar sua própria 
prática, seja enquanto estudante ou (futuro) profissional. 
 
 
2.2 AVALIAÇÃO E ENADE 
 

Temos um problema ao falarmos de avaliação em nosso país, pois ela quase sempre remete a 
provas e resultados numéricos e/ou conceituais, que pouco refletem o aprendizado dos/as estudantes. 
Por outro lado, acreditamos que “a avaliação é uma prática social de sentido fortemente pedagógico. 
Com isso quero sublinhar não só os seus aspectos técnicos e científicos mas também o seu valor 
formativo” (DIAS SOBRINHO, 2008a, p. 65) 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), de acordo com seus relatórios, 
com as informações neles contidas, busca exatamente contribuir de forma efetiva para o 
“desenvolvimento de uma avaliação e de uma gestão institucional preocupadas com a formação de 
profissionais competentes tecnicamente e, ao mesmo tempo, éticos, críticos, responsáveis 
socialmente e participantes das mudanças necessárias à sociedade” (2012, p. 22), devendo servir a 
prova de Publicidade e Propaganda, junto com as demais informações obtidas dos alunos e elencadas 
nos relatórios, como fomento ao ensino do curso. 
 Porém, mesmo sem esquecer que o Enade é apenas uma das ferramentas do Sistema Nacional 
de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes), notamos em trabalhos anteriores já mencionados que os 
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relatórios de curso pouco contribuem para ações efetivas de transformação do ensino nos cursos 
avaliados. Então voltamos a refletir que o processo de avaliação 
 

Não se trata [ou não deveria], como na “qualidade total” das empresas, de medir (aí é mais 
mensuração que avaliação) os níveis de satisfação do consumidor ou os indicadores de 
eficiência e eficácia dos processos e dos indivíduos em função do lucro. Não se trata de 
fundar o conceito de qualidade sobre a equação do produto – consumidor. A qualidade 
educacional ultrapassa as camadas técnicas e científicas atingindo os mais profundos e 
diferenciados sentidos filosóficos, sociais e políticos (DIAS SOBRINHO, 2008b, p. 34) 

 
Não deveria também, de acordo com Ristoff (2008) estar atrelado a mecanismos de punição 

ou premiação. Embora a “recompensa” não seja clara aos formandos, que estão prestes a deixar suas 
universidades, o teste tem se tornado obrigatório, vinculado à colação de grau em alguns casos. 

O mesmo autor aponta os riscos e incoerências de métodos de avaliação que se prendem ao 
quantitativismo, utilitarismo e imediatismo, retornando à questão já apontada de que estes resultados 
têm características empresariais, ao passo que as instituições acadêmicas devem estar voltadas ao 
futuro, à formação, mesmo sem se desconsiderar parte do presente. Segundo Ristoff, a principal meta 
da universidade é a superação do existente, justamente considerando que o que há é um conjunto de 
elementos diversos, ou basicamente complexidade, conforme apontamos acima. “Daí que ela não 
pode ser apenas explicada por tabelas, por cifras e percentuais. Ela precisa de um esforço 
interpretativo capaz de dar significado à infinidade de dados que qualquer instituição é capaz de 
produzir rapidamente por meio de seus sistemas de informação” (RISTOFF, 2008, p. 50) 

Porém, com relação ao Enade, já observamos que esse esforço interpretativo careceria de 
maior respaldo, ou seja, dados e tabelas mais significativas do que nos é fornecido com os relatórios 
de curso. Percebemos também a necessidade de conhecer as particularidades de cada instituição, e 
continuamos defendendo que qualquer avaliação deve ser significativa e, portanto, contextualizada e 
educativa. Este autor traz, assim, a questão da avaliação como afirmação dos valores educativos da 
instituição, como destacado no trecho abaixo: 
 

Minha intenção ao tratar da afirmação de valores é mostrar que há na avaliação uma função 
educativa que, em muito, sobrepuja no mérito a dualidade do crime e do castigo. É esta função 
educativa que nos conduzirá ao processo de instalação da cultura da avaliação – um processo 
que é penoso e lento porque se inscreve não no vazio, ou numa página em branco, mas em 
uma história existente, em uma realidade, em um texto cultural que o antecede e o qual 
pretendemos reescrever. (RISTOFF, 2008, p. 47) 

 
Percebemos, até agora, que há muitas propostas de reflexão acerca da avaliação no Ensino 

Superior, mas ainda poucas formas de ação. O que temos demasiado são questões sem respostas, 
como as já apontadas por Dias Sobrinho (2008a, p. 55), com relação ao olhar focado em pequenos 
aspectos e testes: “Reduzir a qualidade de uma instituição, de relações tão complexas e intensas como 
é o caso das universidades, a seus ‘produtos’ mais evidentes, é isso avaliação?”, ou então à própria 
função de ferramentas, como a que colocamos sob o olhar desta investigação, e que deixam dúvidas 
como: “Para que e a quem serve um mecanismo como esse, que mede, quantifica, compara, classifica 
e hierarquiza?” De acordo com o pesquisador, é preciso debater questões como estas e, 
principalmente, discordar de indicadores tidos como únicos e mensuráveis de eficiência e 
produtividade da educação. 
 
 
 



496

 
4. APONTAMENTOS SOBRE AS QUESTÕES 
 
 Considerando que todos os elementos que envolvem a educação superior devem contribuir 
para que o aluno tenha condições de realizar a reflexão, resolvemos observar se e de que forma uma 
avaliação como o Enade assume este papel. Assim, para este estudo, procuramos realizar uma análise 
documental das questões discursivas das duas últimas provas do Enade realizadas para os cursos de 
Publicidade e Propaganda, em 2012 e 2015, pois, em tese, seria o espaço em que o aluno teria a 
possibilidade de apresentar suas próprias reflexões acerca da sua formação e da vida em sociedade, 
ao contrário de questões objetivas, em que as possibilidades estão dadas. Cada prova possui 5 
questões dissertativas, sendo 2 constituindo parte dos componentes de formação geral e 3 de formação 
específica. 
 
 Na prova de 2012, encontramos as seguintes temáticas, nesta ordem: 

a) sistemas de transporte urbano sustentável; 
b) violência na atualidade, relacionada à tecnologia e com enfoque no ambiente escolar; 
c) tirinha da Mafalda (do cartunista argentino Quino), em que ela satiriza a informação que um 

colega lê no jornal, dizendo que a TV é um veículo de cultura; 
 

 
FIGURA 01 – MAFALDA NO ENADE 2012 
FONTE: QUINO (2003) 
 

d) definição, contextualização e comparação entre a “Galáxia de Gutenberg”, de McLuhan e a 
“Galáxia da Internet”, proposta por Manuel Castells; 

e) democratização da comunicação no Brasil. 
 
Já na prova mais recente, de 2015, as questões versavam sobre: 

a) (des)igualdades de gênero, a partir da premiação do Nobel da Paz de 2014 a Malala Yousafzai; 
b) comportamentos preconceituosos e o pedido dos funkeiros pelo reconhecimento do funk 

como legítima manifestação artística e cultural da sociedade brasileira; 
c) intertextualidade e distanciamentos da frase “a rede é a mensagem”, do livro A Galáxia da 

Internet (de Manuel Castells) com a afirmativa de McLuhan de que “o meio é a mensagem”; 
d) em que medida as diferenças entre os mercados global e local podem influenciar a 

comunicação publicitária das marcas; 
e) aspectos éticos-legais a serem considerados no processo criativo, a partir de Projeto de Lei 

conhecido como “Lei do Photoshop”. 
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  Após a identificação das temáticas propostas às redações, os apontamentos e interpretações 
foram realizados sob uma perspectiva Pragmática da Linguagem, para a qual interessa compreender 
a relação entre a língua(gem) e seus usuários, observando elementos como o contexto e as forças que 
compõem os atos de fala (locucionaria, ilocucionária e perlocucionária), junto com uma metodologia 
que se apoia nas crenças e pressupostos inerentes ao processo de pesquisa. A pragmática é apontada 
por Manhães (2014) como sendo a “análise do discurso inglesa”, mas nosso estudo encontra-se 
apoiado em Oliveira (2002; 2005; 2012), autor que discorda desta comparação. 
 A primeira coisa que chama a atenção na comparação entre as duas provas é a presença, em 
ambas, do comparativo entre as Galáxias de Gutenberg e da Internet. Sabemos que McLuhan é base 
importantíssima na formação de comunicadores, e que o turbilhão da Internet é reflexão que ainda 
está em seu início e demanda novos questionamentos. Mas será que não há outras questões/ autores/as 
importantes a serem pontuados? Ou então outras possibilidades de reflexão acerca da temática das 
mídias? Não vamos nos ater a transcrever as questões na íntegra, mas uma observação superficial é 
capaz de notar que a base é a mesma da questão de 2012, reformulada na prova mais recente. O que 
incomoda, neste caso, também está centrado principalmente no fato de que a Internet é uma nova 
mídia que precisa ser questionada, estudada, posta em dúvida, a fim de ser compreendida. É 
possivelmente uma nova forma de organização das relações sociais que nos aponta para novas formas 
imagináveis de construirmos o futuro da Comunicação – e quem sabe das formas em se viver em 
sociedade –, então por que continuamos a compará-la com questões anteriores? Não há reflexões mais 
profundas que possamos incitar em nossos/as alunos/as? Ou continuamos nós, educadores/as, 
avaliadores/as, a considerá-los/as como aquela audiência afetada por uma agulha hipodérmica, um 
amontoado de mentes e corações vazios (JACKS; ESCOSTEGUY, 2005)? 
 Ainda observando exigências das avaliações relacionadas à mídia, percebemos que a questão 
discursiva mais diretamente relacionada a esse tema é a que traz a tirinha da Mafalda. Porém, embora 
o aluno seja incitado a dissertar acerca de sua opinião sobre a temática, a crítica propriamente dita já 
está dada, construída pela própria personagem central. Outra questão que seria de suma importância 
discutir é a da Democratização da Comunicação, mas nesse caso dá-se o oposto: não se fornecem 
elementos suficientes ao aluno. O próprio enunciado da questão traz um trecho sobre a organização 
da sociedade civil brasileira “na batalha por um novo marco regulatório das comunicações, que 
garanta a liberdade de expressão para todos e todas” (ENADE, 2012), mas que as ideias do texto “têm 
um caráter unicamente motivador”, e assim o estudante é simplesmente “lançado” à discussão. Não 
pretendemos cair em contradição, mas a crítica da mídia, em especial da televisão, trazida com a 
tirinha da Mafalda é bastante geral, sendo amplamente discutida em toda a graduação em 
Comunicação. Por outro lado, uma regulação da Comunicação ainda é assunto nebuloso, sem muitas 
respostas. Talvez casos como o da vizinha Argentina, que estão mais adiantadas, pudessem ter sido 
citados, ou então possíveis riscos e benefícios relacionado aos impactos que uma regulação traria à 
população brasileira como um todo, para que o estudante pudesse se posicionar. Afirmamos isso 
porque esta autora estava, nesta mesma época (2012), cursando o Mestrado em Comunicação, e 
começavam a surgir discussões sobre a regulação. Então talvez o graduando ou a graduanda ainda 
não tivesse elementos suficientes para dissertar acerca da situação, mas certamente seria capaz de 
opinar sobre o tema a partir de elementos de apoio. 
 Percebe-se, também, que as questões de formação geral são extremamente contextualizadas 
ao momento que se caracterizava como a atualidade do período de realização das provas, com a 
primeira destacando ainda as problemáticas da sustentabilidade e violência e a segunda 
acompanhando as efervescências das questões de gênero e preconceito. São, portanto, questões 
sociais que estão em voga quando da formulação das provas e que acompanham o raciocínio da 
Unesco acima listado (ainda que, obviamente, este documento seja posterior às avaliações em estudo). 
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Por outro lado, vemos que as questões de formação específica até apresentam um esforço de 
contextualização maior, ao circundarem aspectos como ética, globalização, reflexão sobre a mídia e 
democratização da comunicação, mas que acabam remetendo a um espaço mais restrito, que é o 
mercado, retomando a cisão mercado–sociedade apontados anteriormente com autores como Dias 
Sobrinho e Tezza Consentino. Poderíamos argumentar: “mas esta segunda parte não é exatamente de 
conhecimentos específicos à formação em Publicidade e Propaganda?”. A resposta é óbvia, pois é 
exatamente a isso que se propõem. Porém, assumimos novamente nosso papel de inconformados com 
o processo e questionamos se elas não poderiam unir a técnica a uma reflexão sobre os impactos da 
profissão na sociedade – sobre seus valores, como afirma Ristoff – e não apenas o inverso, ou seja, 
compreender de que forma o momento atual influi na técnica publicitária. Pode parecer algo sutil – e 
é, em termos de redação, mas fundamental se estamos buscando uma formação mais crítica para que 
os estudantes estejam, como colocamos no início deste trabalho com Peruzzo, com o mundo e não 
apenas no mundo, e para que a avaliação em Comunicação cumpra sua função educativa. 
  
 
5. CONCLUSÃO 
 

“Educação é processo inscrito no tempo total da vida 
humana. É processo permanente que nunca se satisfaz” 
(DIAS SOBRINHO, 2008a, p. 64) 

 
 Por mais que o Enade tenha por objetivo central a avaliação de resultados, na medida em que 
elenca quais são os conteúdos/aspectos centrais à formação de cada curso em específico, não pode 
abster-se de incitar também a reflexão. Vimos que há um esforço nesse sentido, até maior do que 
esperávamos ao escolhermos as questões discursivas para análise deste trabalho, porém ainda se 
mantêm estereótipos de que o componente de formação geral é o que se relaciona com a sociedade e 
a parte específica é direcionada predominantemente à técnica da profissão de forma isolada, e isso 
vai na contramão da função do Ensino Superior, que não deve propiciar ao aluno uma formação 
apenas técnica, mas essencialmente crítica. 
 

Para usar a metáfora de M. H. Abrams, a avaliação precisa ser espelho e lâmpada, não apenas 
espelho. Precisa não apenas refletir a realidade, mas iluminá-la, criando enfoques, 
perspectivas, mostrando relações, atribuindo significado. Sem um eficiente trabalho 
interpretativo, os dados serão apenas marcas sobre tabelas e gráficos, sem utilidade gerencial 
(RISTOFF, 2008, p. 50) 

 
 Assim, embora haja conteúdos extremamente interessantes e válidos à formação de futuros/as 
profissionais de Publicidade e Propaganda, esperávamos que as questões, especialmente as 
dissertativas, proporcionassem aos estudantes refletir sobre o futuro da profissão e sua atuação em 
sociedade, e não apenas comparar a comunicação de hoje com a do passado e esperar que o social 
interfira na técnica. Percebemos que as questões gerais problematizaram a vida em sociedade de 
forma mais efetiva que o componente específico, que foi atualizado, mas ficou retido ao seu caráter 
específico, dentro de limites do que se considera publicitário, ou seja, basicamente sua relação com 
o mercado. É preciso não esquecer jamais que ainda somos uma habilitação de Comunicação Social 
e, portanto, temos papel importante na construção social da realidade. 
 Embora nosso olhar estivesse voltado apenas às provas de Publicidade e Propaganda, sabemos 
que tudo que constatamos acima está relacionado não apenas com a formação de publicitários, mas 
com um sistema de avaliação do Ensino Superior que ainda não está bem resolvido, e que, por ser em 
larga escala, apresenta caráter muito mais de mensuração que propriamente de educação. Não temos 
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respostas e/ou propostas de formas diferentes de avaliação até o momento, mas acreditamos que o 
primeiro passo para a desconstrução dos modelos atuais é exatamente o seu questionamento e o 
apontamento das possíveis falhas. Esperamos, com isso, contribuir de alguma forma à discussão e ao 
repensar da formação de publicitários, assim como temos acompanhado a reinvenção da própria 
publicidade. 
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CINEMA, IDEOLOGIA E CONSUMO: UMA REFLEXÃO SOBRE O FILME QUE HORAS 

ELA VOLTA?1 
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Dorama de Miranda Carvalho3 

 
RESUMO 
  
O presente trabalho tem como objetivo compreender de que forma o cinema pode funcionar como 
instrumento ideológico sob o ângulo dos Estudos Culturais. Os aportes teóricos utilizados 
perpassam conceitos de hegemonia e ideologia trabalhados por Ana Carolina Escosteguy (2001) e 
Stuart Hall (1997); os fundamentos dos Estudos Culturais por meio de Jesús Martín-Barbero e 
Germán Rey (2004); o debate sobre a cultura da mídia levantado por Douglas Kellner (2001); e as 
contribuições sobre o processo de identificação que ocorre no cinema a partir de Béla Baláz (1945) 
e sobre a construção da diegese fílmica caracterizada por Étienne Souriau (1953), entre outros. 
Discutimos ainda, a partir de Néstor García Canclini (2008; 2012), as dinâmicas de comunicação e 
consumo apresentadas no filme Que horas ela volta? (Anna Muylaert, 2015), buscando evidenciar 
como se configura o papel do cinema frente às lutas ideológicas e mediante um universo de 
representações sociais oriundas do ato de consumir.  
 
Palavras-chave: Comunicação e Consumo; Ideologia; Cultura Midiática; Estudos Culturais; 
Cinema. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 As narrativas são fundamentais para a existência do ser humano; é por meio delas que 

organizamos e articulamos as múltiplas impressões que temos da realidade, possibilitando a 

reflexão sobre nós mesmos no presente, no passado e no futuro. Dessa forma, Paul Auster (2001) 

defende que não seria possível viver sem as histórias.  

Jerome Bruner (1991) explica que as narrativas permitem a construção da realidade pelos 

sujeitos, uma vez que narrar é uma das maneiras que o pensamento humano se organiza. E fazemos 

isso desde as nossas infâncias, porque as narrativas nos ajudam a atribuir sentido ao mundo que nos 

cerca. Para Marcela Chacel (2012, p.62), é por esse motivo que sempre “organizamos nossas 

experiências e memórias dos acontecimentos das nossas vidas por meio de narrativas: histórias, 
                                                        
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VIII Encontro de Pesquisa em comunicação - ENPECOM. 
 
2 Doutoranda no Programa de Comunicação e Práticas do Consumo da Escola Superior de Propaganda e Marketing - 
ESPM e Bolsista Capes/Prosup. Integrante do Grupo CNPq de Pesquisa em Subjetividade, Comunicação e Consumo do 
PPGCOM/ESPM. E-mail: beatriz.braga@hotmail.com. 
 
3 Doutoranda no Programa de Comumicação e Práticas do Consumo da Escola Superior de Propaganda e Marketing - 
ESPM e Bolsista Capes/Prosup. Integrante do Grupo CNPq de Pesquisa em Comunicação, Consumo e Arte do 
PPGCOM/ESPM. E-mail: dora.carvalho@gmail.com. 
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mitos, „desculpas‟, anedotas, razões para fazer ou não fazer algo”. Roland Barthes (1976) resgata 

um pouco de sua origem: 

 
A narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades; 
a narrativa começa com a própria história da humanidade; não há em parte alguma povo 
algum sem narrativa; todas as classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas, e 
frequentemente estas narrativas são apreciadas em comum por homens de culturas 
diferentes, e mesmo opostas (BARTHES, 1976, p. 19). 
 

 Atualmente vemos que a mídia se utiliza de narrativas e imagens para disseminar mitos e 

símbolos que irão construir uma cultura comum para as pessoas, como afirma Douglas Kellner 

(2001, p.9). Os produtos midiáticos indicam os modelos de sucesso e contribuem na formatação de 

valores morais. Essa cultura disseminada pela mídia é industrial: mistura emoções e ideias buscando 

arrebatar grandes audiências e atrair o lucro (ibidem, p.9). 

 
As narrativas são eficazes ferramentas para transmitir ideias e eficientes ferramentas de 
comunicação. Isso se dá porque, no que diz respeito à questão simbólico-cultural, as 
narrativas fornecem interpretações para o nosso cotidiano social e significados culturais, 
atribuindo, desse modo, sentido e identidade à existência humana, ambos fundamentais 
para o homem e a coletividade compreenderem sua condição de vida e dominarem seu 
ambiente (CHACEL, 2012, p.67). 
 

 As narrativas se utilizam, então, dos fatos do cotidiano para construir interpretações que 

podem manter ou promover a transformação social. Elas servem também como motivadoras do 

debate e do conhecimento, impulsionando a difusão cultural e científica. Para Tzvetan Todorov 

(1976) as narrativas podem se colocar tanto como história quanto como discurso. História porque 

evocam elementos da realidade e personagens que podem se confundir com pessoas da vida real; e 

discurso porque se constituem da transmissão a partir de um narrador e um receptor, podendo ser 

relatada por diversos meios: um livro, um filme ou até mesmo pela oralidade (BEZERRA, 2014). 

A partir dessa discussão teórica, este estudo tem por objetivo compreender melhor de que 

forma o cinema pode funcionar como instrumento ideológico. Para avançarmos no debate, 

pontuamos argumentos sobre os conceitos de hegemonia e ideologia articulados por Ana Carolina 

Escosteguy (2001) e Stuart Hall (1977), assim como a proposta de um processo de identificação no 

cinema conforme explica Béla Baláz (1945) e a relevância da diegese fílmica caracterizada por 

Étienne Souriau (1953). Tal reflexão tem como ponto de partida o questionamento do papel do 

cinema sob o ângulo dos Estudos Culturais, tomando por base o texto de Jesús Martín-Barbero e 

Germán Rey (2004) em consonância com o debate promovido por Douglas Kellner (2001) sobre a 

cultura da mídia. Como culminância da pesquisa, vamos analisar o filme Que horas ela volta? 

(Anna Muylaert, 2015), com o objetivo de evidenciar o papel do cinema frente às lutas ideológicas. 
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2. MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA, HEGEMONIA E IDEOLOGIA 

 

O cinema, enquanto espaço midiático para veiculação de narrativas fílmicas, proporciona ao 

público uma experiência imersiva. “No cinema, a câmera carrega o espectador para dentro do filme. 

Vemos tudo como se fosse do interior e estamos rodeados pelos personagens”, como explica Béla 

Balázs (1945, apud XAVIER, 1983, p.85).  

 
Nosso olho, e com ele nossa consciência, identifica-se com os personagens no filme; 
olhamos para o mundo com os olhos deles e, por isso, não temos nenhum ângulo de visão 
próprio. Andamos pelo meio de multidões, galopamos, voamos ou caímos com o herói, se 
um personagem olha o outro nos olhos, ele olha da tela para nós. Nossos olhos estão na 
câmera e tornam-se idênticos aos olhares dos personagens. Os personagens veem com os 
nossos olhos. É neste fato que consiste o ato psicológico de “identificação”. Na comparável 
a este efeito de “identificação” já ocorreu em qualquer outra forma de arte e é aqui que o 
cinema manifesta sua absoluta novidade artística (ibidem,p.85). 
 

Étienne Souriau (1953, p.7) define a diegese como todos os aspectos que compõem e 

caracterizam o universo ficcional como ele é; todos os elementos que pertencem à inteligibilidade 

da história contada. Através da composição desse universo diegético – espaço, tempo, sons, clima, 

cheiros, objetos e tudo mais que os personagens ali estão vivendo – o cinema, juntamente com os 

outros media, se utiliza do arsenal audiovisual, incluindo efeitos especiais, montagem e, mais 

recentemente, a tridimensionalidade e o hipercinema4 para envolver os espectadores em suas 

narrativas. 

Martín-Barbero e Rey (2004, p.26) afirmam que a televisão ocupa um lugar estratégico “nas 

dinâmicas da cultura cotidiana das maiorias, na transformação das sensibilidades, nos modos de 

construir imaginários e identidades”. Para os autores, ela constitui, com encantamento ou não, um 

dispositivo simultâneo de moldagem e deformação dos gostos populares e do cotidiano.  

 
As mídias audiovisuais (cinema à maneira de Hollywood, televisão e boa parte do vídeo) 
constituem, ao mesmo tempo, o discurso por antonomásia da bricolagem dos tempos – que 
nos familiariza sem esforço, extraindo-o das complexidades e ambiguidades de sua época, 
com qualquer acontecimento do passado – e o discurso que melhor expressa a compressão 
do presente, a transformação do tempo extensivo da história no intensivo do instantâneo 
(ibidem, p.35). 
 

Os media se tornam, então, responsáveis por fomentar a construção imagética de princípios 

e práticas sociais, afirma Ana Carolina Escosteguy (2001). A partir do pensamento de Stuart Hall 

(1977), a autora explica que essas imagens, mesmo sendo representações fragmentadas, constroem 

                                                        
4 Cinema que busca o extremo de todas as sensações. Mais informações em: LIPOVETSKY, G.; SERROY, J. O ecrã 
global: cultura mediática e cinema na era hipermoderna. Lisboa: Edições 70, 2010. 
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o imaginário social através de mundos, realidades e totalidades vividas por outras pessoas.  

 
É, também, função dos media refletir e expressar uma pluralidade – mesmo que aparente – 
de representações ao invés de um universo ideológico unitário. Esse conhecimento social 
que os media seletivamente fazem circular é organizado através de sentidos preferenciais. 
E, por último, esse conjunto de representações, imagens e sentidos, seletivamente 
representado e classificado, é organizado e articulado num todo coerente, numa ordem 
reconhecida, ou melhor, na produção do consenso, na construção de legitimidade 
(ESCOSTEGUY, 2001, p.69). 
 

Ou seja, os media selecionam e propagam um conjunto de representações organizadas 

visando promover a coerência em torno dos sentidos elencados como preferenciais. Os meios de 

comunicação constroem produtos simbólicos e assumem o papel ideológico no processo de 

codificação de suas mensagens (ESCOSTEGUY, 2001, p.69). 

Para Kellner (2001, p.10) os espetáculos da mídia apontam aqueles que tem poder e que 

podem exercer força e violência: “dramatizam e legitimam o poder das forças vigentes e mostram 

aos não-poderosos que, se não se conformarem, estarão expostos ao risco de prisão ou morte”. Ele 

defende que é preciso aprender a interpretar e criticar os significados e as mensagens veiculadas na 

mídia.  

 
Os meios dominantes de informação e entretenimento são uma fonte profunda e muitas 
vezes não percebida de pedagogia cultural: contribuem para nos ensinar como nos 
comportar e o que pensar e sentir, em que acreditar, o que temer e desejar – e o que não. 
Consequentemente, a obtenção de informações críticas sobre a mídia constitui uma fonte 
importante de aprendizado sobre o modo de conviver com esse ambiente cultural sedutor. 
Aprendendo como ler e criticar a mídia, resistindo à sua manipulação, os indivíduos 
poderão fortalecer-se em relação à mídia e à cultura dominantes (ibidem, p.10). 
 

Ao aplicarmos esse raciocínio no que tange às narrativas fílmicas e o cinema enquanto meio 

de comunicação de massa, concluiríamos de imediato que os filmes podem promover 

representações e universos ideológicos específicos, abstendo-se de abarcar diversos outros pontos 

de vista e instaurando, assim, seu discurso como único e legítimo. Todavia, Hall (1977) pondera 

que os significados dominantes não são unitários, mas uma diversidade deles, e os codificadores – 

os roteiristas e diretores, no caso – selecionariam um deles para representar o todo, dentro de um 

horizonte da ideologia dominante.  

É importante destacar o que Hall chama de descentramento do sujeito. Isso é relevante 

porque há a questão da subjetivação e da incorporação subjetiva da ideologia. É preciso levar em 

consideração ainda os sistemas de representação, aqueles significados pelos quais representamos o 

mundo para nós mesmo e os outros. É possível que a construção dos discursos aconteçam no campo 

do inconsciente desde a infância. Para o autor, podemos nos situar ideologicamente em relação ao 
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mundo de acordo com diversos fatores e não apenas por meio de mecanismos históricos ou 

biológicos, “já que estamos permanentemente abertos para sermos posicionados e situados de 

formas distintas, em momentos diferentes de nossa existência” (HALL, 2003, p. 184). Esses são 

indicativos de que as representações promovidas pelo cinema podem abarcar certo número de 

telespectadores ou não gerar qualquer tipo de identificação e/ou reconhecimento.  

É fundamental pontuar esses aspectos já que os Estudos Culturais partem em grande medida 

dessa premissa, de que os “discursos são múltiplos, bem como numerosas histórias distintas. 

Compreendem um conjunto de formações, com suas diferentes conjunturas e momentos no passado 

(...), mas sem cair no pluralismo simplista” (HALL, 2003, p. 201). É preciso considerar que os 

Estudos Culturais têm por objetivo analisar certos aspectos da natureza constitutiva e política da 

própria representação, de suas complexidades, dos efeitos da linguagem, da textualidade como local 

de vida e morte.  

Escosteguy (2001, p.70) pondera que os significados não estão dados, mas são produtos de 

uma prática social. Dessa forma, significados diferentes podem ser atribuídos a um mesmo evento. 

No caso dos media, elementos sociais e simbólicos são articulados na produção de um objeto 

discursivo, tais como o texto jornalístico, a telenovela ou os filmes. Kellner (2001, p.11) afirma que 

o público – espectadores de um filme, por exemplo – pode “criar sua própria leitura e seu próprio 

modo de apropriar-se da cultura de massa, usando a sua cultura como recurso para fortalecer-se e 

inventar significados, identidade e forma de vida próprios”. 

 
A própria mídia dá recursos que os indivíduos podem acatar ou rejeitar na formação de sua 
identidade em oposição aos modelos dominantes. Assim, a cultura veiculada pela mídia 
induz os indivíduos a conformar-se à organização vigente da sociedade, mas também lhes 
oferece recursos que podem fortalecê-los na oposição a essa mesma sociedade (ibidem, 
p.11-12). 
 

Mas, exatamente por essa dubiedade presente na cultura midiática, Hall (1994) sintetiza a 

queda da passividade absoluta das audiências ao afirmar sua descrença nos significados únicos.  

 
Para ser perfeitamente hegemônico é ter cada sentido que você quer comunicar entendido 
pela audiência somente daquela maneira. Um tipo de sonho do poder – nenhum chuvisco na 
tela, apenas audiência totalmente passiva. Agora, meu problema é que não creio que a 
mensagem tenha somente um significado. Então, eu quero apostar numa noção de um poder 
e estruturação no momento de codificação que, não obstante, não apague todos os outros 
possíveis sentidos (HALL,1994, p.261 apud ESCOSTEGUY, 2001, p.76). 

 
A partir desse trecho e do percurso realizado ao longo dessa reflexão teórica inicial podemos 

perceber a importância do aprofundamento dos estudos sobre a cultura midiática e sua relação com 

o público. Dessa forma, alguns apontamentos podem ser tecidos: 
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a) As narrativas são parte constitutiva da vida humana e mais do que nunca a mídia se utiliza 

disso para promover seus interesses (diversos); 

b) O cinema e a televisão, em função das possibilidades audiovisuais ainda em expansão, se 

destacam como meios extremamente habilidosos na construção de narrativas e, por 

consequência, de imaginários e identidades; 

c) Os media deveriam propagar uma pluralidade ideológica, no entanto selecionam um 

conjunto de representações organizadas na promoção de sentidos preferenciais; 

d) Fica a cargo das audiências, então, a resistência e recriação dos conteúdos midiáticos a partir 

de sua própria cultura, questionando quando convier o papel ideológico assumido pelos 

media. 

Na próxima etapa do trabalho, procederemos à análise da obra cinematográfica Que horas 

ela volta? (Anna Muylaert, 2015) buscando aprofundar a investigação sobre o potencial do cinema 

enquanto instrumento ideológico. Partindo de uma breve síntese do filme, trechos do roteiro serão 

destacados para elucidar e tencionar aspectos aqui levantados a partir dos aportes teóricos 

resgatados. 

 

3. O FILME QUE HORAS ELA VOLTA? 

 

 Com direção da cineasta Anna Muylaert, o filme Que horas ela volta? estreou em 2015 e já 

recebeu prêmios no Sundance Film Festival5 (Prêmio Especial do Júri pela atuação das 

protagonistas Regina Casé e Camila Márdila) e no Festival de Berlim6 (Melhor ficção na Mostra 

Panorama). O longa-metragem narra a história de Val (Regina Casé), uma empregada doméstica 

que deixou Pernambuco para trabalhar em uma casa de família no bairro do Morumbi em São Paulo 

e tem sua rotina alterada com a chegada da filha Jéssica (Camila Márdila). 

 Bárbara (Karine Teles) e Carlos (Lourenço Mutarelli) são os patrões de Val e pais de 

Fabinho (Michel Joelsas). Ela trabalha com moda e ele é artista plástico, embora tenha parado de 

produzir. Fabinho, que é bastante apegado a Val, está terminando o ensino médio e vai prestar 

vestibular para arquitetura. A família recebe Jéssica e logo descobrem que ela será concorrente de 

Fabinho para a seleção da FAU, disputada Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo (USP). 

                                                        
5 Informação disponível em: http://www.festivaldorio.com.br/br/noticias/brasileiro-i-que-horas-ela-volta-i-e-premiado-
no-sundance-film-festival. Acesso em: 15/12/2015. 
6 Informação disponível em: http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-111737/. Acesso em: 15/12/2015. 
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 A convivência de Jéssica com Val e com a família ao longo dos dias não é fácil, pois Val 

quer que Jéssica se comporte como filha de empregada, respeitando limites e obedecendo as normas 

da casa para os funcionários. Para desgosto da mãe, Jéssica não enxerga essas regras e as questiona, 

provocando Val e abalando sua relação até então subserviente para com os patrões, sobretudo com a 

patroa. A trama acompanha os embates de mãe e filha e as transformações sofridas no ambiente 

familiar em função da presença da adolescente ali. Bárbara tenta agir de forma educada ao acolher 

Jéssica pelo afeto que sente por Val e em respeito aos anos de serviço prestados, mas reprova as 

investidas da menina para quebrar as normas “já conhecidas” de convivência entre patrões e 

empregados.  

Já no primeiro dia, Bárbara percebe que Jéssica é diferente de Val, quando, ao olhar a 

estante da sala, ela diz que gostaria de ler um livro, fazendo com que Carlos lhe oferecesse em 

empréstimo. Mais adiante, ela conhece o quarto de hóspedes e, novamente, provoca Carlos para que 

ele a convidasse a se instalar ali. Bárbara entende como invasivo o comportamento da menina e se 

chateia com a permissividade do marido. Durante a semana, a relação de amizade entre os dois se 

estreita, facilitando a circulação dela pelos demais cômodos da casa, como o ateliê de pintura dele e 

a mesa de refeições da sala, quando ele a convida para almoçar. Carlos a leva para conhecer o 

COPAN (edifício emblemático da cidade de São Paulo projetado por Oscar Niemeyer) e a FAU-

USP, essa última juntamente com Fabinho. Em momentos a sós, ele se insinua para ela e demonstra 

que seus interesses vão além da amizade, mas Jéssica não corresponde e recusa acanhada. 

 Jéssica discute com Val por várias questões do dia a dia, como o pequeno quarto em que ela 

vive; a proximidade que pode ter ou não com os patrões; o uso dos espaços da casa e dos alimentos 

de geladeira. Ela não entende como Val aprendeu todas essas regras e a mãe explica que é natural, 

que “a pessoa já nasce sabendo”. Mas Jéssica não se conforma. Em uma conversa acalorada, ela diz 

que não sabe como Val aguenta ser tratada como uma “cidadã de segunda classe” e a empregada 

logo rebate chamando-a de “metida” e dizendo que ela se acha “superior, melhor que todo mundo”. 

Então, Jéssica se defende com firmeza: “não me acho melhor não Val, só não me acho pior”.  

Val tenta a todo custo manter Jéssica na área da cozinha sob sua supervisão para evitar 

encontros e possíveis conflitos com a patroa, mas é contrariada ao ver sua filha dentro da piscina 

brincando com Fabinho e um amigo. O clima fica ainda pior nesse momento, pois Bárbara, que 

havia sofrido um acidente de carro, vê a cena e, após mandar todos saírem da água, liga para o 

serviço de manutenção pedindo que venham esvaziar a piscina. Ela diz para Val que viu um rato 

nadando lá. 
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 Fabinho e Jéssica fazem a prova do vestibular e apenas a adolescente é aprovada. Bárbara se 

surpreende com a pontuação de Jéssica e, ao saber da notícia por Val, diz para a empregada não se 

animar, pois a segunda fase de provas costuma ser mais difícil. Fabinho fica triste por não ter 

passado, mas parabeniza Val pela conquista de Jéssica. Mais tarde, Val rompe com os próprios 

costumes de subserviência e decide entrar na piscina, algo que nunca tinha feito na casa dos patrões. 

Decide então ligar para Jéssica para dar os parabéns pelo vestibular e dizer que, finalmente, havia 

entrada na piscina. A personagem decidiu transgredir as próprias regras. A narrativa sugere, a partir 

deste ponto, que a empregada começa a adentrar em um mundo de possibilidades e compartilhar da 

visão de mundo da filha. Poucos dias depois, Fabinho diz a Val que vai fazer um intercâmbio fora 

do país. Essa notícia aliada à tensão pessoal provocada pelos questionamentos da filha impulsiona a 

empregada a pedir demissão do emprego e mudar de vida. O filme acaba com a cena de mãe e filha 

celebrando essa decisão. 

 

4. ANÁLISE DAS CENAS 

 

Detalharemos a seguir cinco sequências de cenas selecionadas como pontos importantes do 

roteiro que representam alguns dos aspectos teóricos levantados inicialmente. 

 

4.1 SEQUÊNCIA 1 – VAL É “PRATICAMENTE DA FAMÍLIA”  

 No dia de seu aniversário, Bárbara é entrevistada na varanda de casa. A matéria fala de 

estilo. Val assiste a gravação em silêncio e quando finalizam o trabalho ela dá os parabéns à patroa 

e lhe entrega um presente: um conjunto de xícaras e uma garrafa térmica. Bárbara agradece e pede 

que Val guarde o presente para ser usado em uma ocasião especial. Val fala que Jéssica, sua filha, 

está vindo para São Paulo e pergunta se ela pode ficar na casa enquanto arruma um lugar fixo. 

Bárbara concorda e diz a Val que ela é “praticamente da família”. Bárbara manda Val comprar um 

bom colchão, pois ela faz questão de pagar. Ela se despede de Val e recomenda que não se esqueça 

de fazer a receita de mousse dobrada para a festa mais tarde. Val vai para a cozinha e tenta arrumar 

o conjunto de xícaras na bandeja como mostra a embalagem. Após o jantar da noite, Val serve o 

café usando a garrafa térmica e as xícaras novas. Assim que percebe, Bárbara a repreende e manda 

pegar outra louça que trouxe de viagem da Suécia. Val resmunga sem entender porque foi advertida 

já que aquela era uma ocasião especial. Bárbara diz que o conjunto que ela deu vai para o Guarujá 

(casa de praia). 
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 Nessa primeira sequência pudemos observar, como caracterizam Béla Balázs e Étienne 

Souriau, a inserção do espectador no universo diegético de Val, com sua rica caracterização de 

ambiente, tarefas, regras sociais e sensações. Ela tem respeito por sua patroa e agradece toda forma 

de afeto que possa receber, mesmo que venha por meio da compra de um colchão e seguida de uma 

lembrança/ordem para dobrar a receita de mousse. Bárbara delimita bem o lugar de Val. É 

“praticamente da família” e por isso tem o crédito para receber sua filha lá, mas desde que isso não 

a faça esquecer suas funções e nem seja um problema para a rotina da casa. Val sente de modo 

verdadeiro a rejeição da patroa pelo presente, comprado com tanto gosto. A ingenuidade da 

personagem não permite compreender que, mesmo que fosse um produto bom e caro, o fato de ter 

sido um presente dela faz com que não seja “permitida” a sua circulação e utilização na casa. 

Patrões e funcionários, nesse caso e também historicamente, não se misturam. 

 

4.2 SEQUÊNCIA 2 – “JÉSSICA VAI FICAR NO QUARTO DE HÓSPEDES” 

 Carlos e Fabinho mostram a piscina para Jéssica e depois seguem vendo os outros cômodos 

da casa. Jéssica se impressiona ao perceber que todos os quartos são suítes. Ela entra no quarto de 

hóspedes, senta na cama e comenta: “um colchão bom e ninguém dorme aqui”. Carlos fala que é o 

quarto de hóspedes e ela pergunta se é ali então que ela vai ficar, provocando o convite. Val a 

repreende, mas o patrão já estava cedendo o espaço para que ela se instalasse. Ele avisa para 

Bárbara como quem pede autorização e ela responde chateada batendo a porta. Val tenta reverter a 

situação dizendo que a filha foi oferecida, mas Jéssica já anuncia que vai pegar suas coisas e logo 

volta. Quando a noite chega é Fabinho que vai dormir no quarto de Val e receber um cafuné. 
 

 
FIGURA 01 – JÉSSICA SE OFERECE PARA FICAR NO QUARTO DE HÓSPEDES. 
FONTE: QUE HORAS ELA VOLTA (ANNA MUYLAERT, 2015). 

 
 Com essa sequência, fica evidenciada a compreensão de Val sobre o uso dos espaços da casa 

e a postura contestadora de Jéssica ao se enquadrar como hóspede e, portanto, apta a se instalar 
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naquele quarto. Bárbara se comporta como o indivíduo opressor que precisa manter a “ordem” na 

casa demarcando território, remontando ao pensamento escravocrata de outros tempos e indicando a 

“bricolagem dos tempos” típica das mídias audiovisuais descrita por Martín-Barbero e Rey. Carlos 

comprova sua submissão e Fabinho, desprendido de apego material, busca o carinho de Val que 

Jéssica desprezou ao rever a mãe.  
 

4.3 SEQUÊNCIA 3 – “ELES SÓ OFERECEM POR EDUCAÇÃO” 

Jéssica foi convidada por Carlos para o almoço e quando o patrão pede um café ela pergunta 

para Val se “tem algum docinho?”. Carlos manda a empregada trazer o sorvete e ela vai buscar 

contrariada com o comportamento da filha. Val traz um pote de sorvete (Kibon), mas o patrão diz 

que ela deve trazer o outro, mais refinado, de chocolate com amêndoas (Häagen-Dazs). A 

empregada confirma com Carlos se é “o de Fabinho” e ele responde que é “o de chocolate com 

amêndoas”, enfatizando que está pedindo em função do sabor, que o sorvete é de todo que 

quiserem. Val traz o sorvete, mas resmunga: “agora quando Fabinho quiser o sorvete...” Carlos 

serve Jéssica e ela aprova.  

Na hora do jantar, Jéssica está sentada na mesa da cozinha enquanto vê Carlos na sala de 

jantar com a esposa e o filho. Fabinho pede o sorvete e, antes que Val leve, Jéssica pede um pouco. 

A empregada explica que o sorvete é de Fabinho, mas Jéssica insiste lembrando que Carlos falou 

que ela poderia tomar. Então, Val deixa tudo mais claro para a filha: “quando eles oferecem alguma 

coisa que é deles para a gente é só por educação. É porque eles têm certeza que a gente vai dizer 

não. Se for pra tomar sorvete é desse que é o nosso (Kibon)”. 
 

 
FIGURA 02 – JÉSSICA PROVANDO O SORVETE HÄAGEN-DAZS NO ALMOÇO COM CARLOS. 
FONTE: QUE HORAS ELA VOLTA (ANNA MUYLAERT, 2015). 

 
Essa sequência nos mostra a “pedagogia cultural” mencionada por Kellner. Val explica de 

forma didática para Jéssica como funciona a relação com os patrões a respeito do consumo dos 
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produtos da casa. A situação que envolve as duas marcas de sorvete explicita ainda a distinção dos 

produtos entre “nosso” e “deles”. O filme, nesse momento, convoca os espectadores à reflexão 

sobre o consumo, os hábitos e privações de cada grupo social. A delimitação representada pelas 

marcas de sorvete em que uma é colocada como “mais simples” e a outra é “nobre” ou “chique” e, 

portanto, destinada aos funcionários e aos patrões nos faz entender que não existiria a possibilidade 

de transgressão da regra ou de mobilidade social através do consumo. Cada grupo tem marcas e 

produtos específicos. Percebemos ainda na explicação dada por Val a Jéssica que mesmo que um 

grupo ofereça “acesso” ao outro por meio dos produtos, não se deve aceitar, pois essa recusa seria o 

pressuposto da oferta. 

 

4.4 SEQUÊNCIA 4 – TEM QUE ESTUDAR PRA PASSAR 

 Fabinho chega da prova e diz aos pais que foi difícil. A mãe chama para conferir o gabarito. 

Ele não passa. Val consola Fabinho e quando Bárbara chega para abraçá-lo ele rejeita. Bárbara 

retruca enciumada “poxa Fabinho, a Val pode te abraçar e eu não posso” e o filho justifica “a Val 

me acha inteligente e você me acha burro”. Val volta e dá a notícia da aprovação de Jéssica. 

Bárbara fica surpresa e dá parabéns. Com desdém, ela explica para Val que essa é só a primeira fase 

e que ela não deve ficar muito animada, pois a segunda é muito mais difícil. Fabinho não acredita 

que a mãe esteja falando isso. Bárbara acrescenta para Fabinho: “estudou né, não fazia outra coisa, 

só ficava estudando. Tem que estudar né? Pra passar? Tem que estudar”. Nesse momento Fabinho 

estava abraçado à mãe, mas ela se levanta e sai do quarto. 

 A sequência da aprovação de Jéssica é bastante significativa para o argumento central do 

filme que gira em torno do acesso à educação, da mobilidade social, das práticas sociais 

discriminatórias e da manutenção das forças vigentes. No contexto ficcional construído, Jéssica, por 

ser filha da empregada, não poderia passar em uma universidade pública concorrida. O sucesso dela 

em detrimento do fracasso de Fabinho é chocante para Bárbara que, rapidamente, tenta assustar Val 

e destruir sua felicidade com a questão da segunda etapa. Ela ainda pondera com o filho que Jéssica 

possa ter passado por que “só” fazia isso, indicando que sua condição – restrita de opções de lazer, 

talvez – lhe deixou mais concentrada nos estudos.  

Nesse caso, o filme se coloca na contramão da ideologia unitária e expressa sua pluralidade 

como defendeu Escosteguy alicerçada em Hall. Jéssica é aprovada a contragosto, mas é aprovada. O 

acesso à universidade é possível. O esforço de estudo foi suficiente e não está relacionado à sua 

condição financeira. 



513

 

4.5 SEQUÊNCIA 5 – VAL ENTRA NA PISCINA  

Val entra na piscina quase seca e liga para Jéssica. Ela lhe dá os parabéns pelo vestibular e diz onde 

está. Val brinca e chuta a água para que sua filha escute o barulho da água. Ela diz para Jéssica que 

está muito feliz e desliga dizendo “te amo”. 
 

 
FIGURA 03 – VAL ENTRA NA PISCINA E FALA COM JÉSSICA AO TELEFONE. 
FONTE: QUE HORAS ELA VOLTA (ANNA MUYLAERT, 2015). 
 
 A sequência em que Val entra na piscina prova a interferência de Jéssica na vida da mãe. 

Como argumentou Kellner, os espetáculos da mídia dramatizam o poder dominante. Val entra na 

água de forma sorrateira, como quem não quer ser descoberta e sabe que está errada, porém, está 

feliz e, por isso, passa por cima das regras e princípios que entende como certos. Ela liga para 

Jéssica e diz que está na piscina porque precisa de uma testemunha do próprio ato e porque precisa 

dizer para a filha que está diferente e que ela é a responsável por essa mudança.  

 

5. VISÕES DE CONSUMO 

 

 É possível articular aspectos de comunicação e consumo a partir da concepção que o sujeito 

faz de si mesmo. O filme Que horas ela volta?  permite que o espectador visualize a própria 

posição na sociedade e a maneira com a qual lida com aspectos práticos do consumo, como 

mercadorias e situações com as quais pode, deve ou é permitido ter acesso. Ao longo da trama, é 

possível perceber diversas dinâmicas de apropriação, importantes de serem destacadas neste 

momento: 

a) O estilo de vida dos patrões em confronto com os benefícios oferecidos para a funcionária 

da casa;  

b) A empregada tem acesso a diversos itens de conforto da residência, já que é responsável 

pela manutenção da ordem doméstica e trafega entre eles com desenvoltura. Val está 
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acostumada a conviver, de certa forma, com luxo e fartura, mas, todos os dias, retira-se desse 

universo abastado para descansar no quarto dos fundos. Em um ambiente minúsculo, 

percebemos que a personagem cria o próprio mundo de consumo, por meio dos itens que vem 

acumulando ao longo dos anos. Ela sonha em ter a própria casa um dia e, pouco a pouco, 

adquire utensílios para a sonhada moradia. 

c) O filme demonstra que, apesar das adversidades, Val tem um repertório próprio de 

consumo. A trama nos apresenta aos poucos: celular, roupas de trabalho versus as de passeio, 

perfumes, cremes, bijuterias, acessórios de cabelo, óculos escuros. No início do filme, a 

personagem demonstra orgulho do que possui, já que satisfaz as próprias necessidades e 

permite-se adquirir algo que a faça sentir-se mais próxima do universo dos patrões, a ponto de 

comprar um presente que considera elegante para a patroa. É possível notar que ela usa roupas 

doadas pelos empregadores a partir das camisetas de bandas de rock, itens também usados pelo 

filho do casal. É mais uma maneira que a cineasta Anna Muylaert mostra para o espectador a 

conexão de afeto que a empregada tem com Fabinho.  

d) Ao se mudar para a própria casa, mãe e filha demonstram acesso a um tipo de liberdade. 

Essa libertação se dá em um nível subjetivo, porque há questionamentos de modo de vida. 

Tudo é explicitado de forma imagética na trama por meio de itens domésticos: mobiliário de 

cozinha, mesmo que parcos, utensílios domésticos e enfeites decorativos. Val mostra com 

orgulho um conjunto de potes e diz que comprou de uma amiga e o faz com segurança e 

orgulho. Ao decorar a casa, a personagem indica que atingiu um ponto de autossuperação e está 

pronta para adentrar em uma nova etapa de vida.  

Para Baccega (2015, p.24), “ao divulgar o consumo como valor de pertencimento, a mídia 

contribui para reforçar a vinculação entre consumo e cultura, criando modelos a serem seguidos (...) 

que conferem distinção para os seus detentores”. Segundo Rocha (2012), as reflexões acerca de 

comunicação e consumo na América Latina emergem a partir de pressupostos de autores como 

Nestor Garcia Canclini e Jesus Martín-Barbero, que articulam um “significado social das posses 

materiais, cuja função essencial do consumo é sua capacidade para dar sentido, vinculando-se às 

práticas cotidianas e a processos de constituição identitária” (ROCHA, 2012, p. 31-32).   

Não à toa, o cinema, como dissemos anteriormente, é fator de disseminação de novas 

práticas cotidianas relacionadas ao consumo, levando-se em conta que estamos em uma época em 

que há “melhores condições para que nós, consumidores, sejamos capazes de apreciar repertórios 

culturais e estéticos diversos” (CANCLINI, 2008, p. 28). O filme da cineasta Anna Muylaert 
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convoca o espectador a identificar as variadas nuances de consumo. Os pontos de observação são as 

relações entre empregada doméstica e empregadores; mãe e filha. Cada um carrega um repertório 

cultural diretamente relacionado com a capacidade de posse de bens ou aspiração a obtê-los. Além 

disso, o consumo aparece no longa como uma forma de “reprodução social, em que são 

apresentadas as formas da força de trabalho e as dinâmicas de expansão do capital” (CANCLINI, 

2008, p. 47). O filme apresenta de forma determinante que “consumir é também participar de um 

cenário de disputas por aquilo que a sociedade produz e pelas maneiras de usá-lo, além de ser lugar 

de distinção e diferenciação entre classes sociais e grupos” (ibidem, p. 47).  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo nos permitiu abordar alguns dos referenciais teóricos que versam sobre 

ideologia, hegemonia, Estudos Culturais, cultura da mídia e diegese fílmica. O percurso traçado nos 

forneceu terreno sólido para proceder à análise do filme Que horas ela volta? e a seleção de trechos 

representativos para a discussão proposta. 

 A partir da descrição das sequências, constatamos diversas temáticas que o roteiro perpassa, 

em sua maioria, questões polêmicas ou práticas veladas na sociedade contemporânea. Destacamos: 

o acesso à educação, a distinção entre as classes sociais, as práticas discriminatórias e as lutas 

ideológicas que se dão diariamente entre patrões e funcionários, sobretudo no âmbito doméstico. 

Como nos indica Martín-Barbero (2004), o estudos de comunicação na atualidade, sobretudo 

quando confrontados com práticas cotidianas de consumo, nos permite observar muito mais do que 

os meios e suas mensagens ou linguagens: as questões de fundo advêm agora dos estudos dos 

modelos culturais e dos locais em que são consumidos, já que o filme trata de relações sociais 

tipicamente brasileiras.  

 Conclui-se, ainda que de maneira inicial, que o papel dos meios de comunicação e, aqui, do 

cinema enquanto propagador e legitimador da ideologia vigente se fez notável, muito embora as 

reflexões propostas pela obra e os debates liderados por Jéssica tenham nos enchido de esperança 

quanto à possíveis mudanças ou transformações sociais. Como defendeu Kellner (2001), cabe ao 

espectador construir sua própria leitura sobre a história de Val e de outras, apropriando-se dos 

conteúdos midiáticos, questionando o que lhe convir e resistindo à manipulação em favor de própria 

cultura e valores. 
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MÍDIA E REPRESENTAÇÕES: OS PERSONAGENS INFANTIS NO CINEMA 
BRASILEIRO, IRANIANO E ITALIANO1 

 
Jéssica Pereira Frazão2 

Rafael Jose Bona3 
 
RESUMO 
 
O presente trabalho faz uma análise de três filmes oriundos de nacionalidades diferentes: Brasil, Irã 
e Itália. Desta forma, portanto, são estudados os filmes Central do Brasil (1998, Walter Salles), 
Filhos do Paraíso (1998, Majid Majidi) e A Vida é Bela (1997, Roberto Benigni) sob a perspectiva 
dos personagens infantis e a partir da forma com que estes refletem a sua compreensão/significação 
do mundo. Adota-se a pesquisa documental com tratamento dos dados de forma qualitativa, visando 
proporcionar maior familiaridade com o problema, a fim de torná-lo explícito e permitir a 
construção de hipóteses sobre ele. O foco da análise se deu a partir do uso de análise fílmica. 
Verificou-se aspectos da condução do roteiro em relação à figura infantil, comparando estes e 
estabelecendo semelhanças e diferenças entre eles. Com fundamento nos resultados alcançados e 
pensando a criança enquanto sujeito social, ativo e produtor de sentido, espera-se contribuir para a 
amplificação de diálogos sobre as representações dos personagens infantis no cinema. 
 
Palavras-chaves: Cinema; Infância; Representações; Filmes; Comunicação. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A infância é entendida por Áries (1981) como um conjunto de práticas sociais da criança 
socialmente construído e que altera-se de acordo com circunstâncias culturais e históricas 
específicas. É possível observar, como exemplo disso, que a criança era considerada, durante a 
Idade Média, um ser com menos importância ou até mesmo desconsiderado, não exigindo grande 
atenção e cuidados, conforme demonstra Áries, em sua obra História social da criança e da família 
(1981), leitura obrigatória acerca da representação do universo infantil: “a passagem da criança pela 
família e pela sociedade era muito breve e muito insignificante para que tivesse tempo ou razão de 
forçar a memória e tocar a sensibilidade” (ÁRIES, 1981, p. 10). A ideia de infância que 
conhecemos hoje foi, então, pouco a pouco, concebida até meados do século XVII, quando a 
criança passou a ter importância comparável ao nosso tempo. No Brasil, entende-se, com base no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (2001), que o sujeito com até doze anos de idade incompletos 
será reconhecido e considerado uma criança. A partir de então, entra-se na adolescência, 
considerando o período entre doze e dezoito anos de idade.  

Mais do que apenas sujeito social, é preciso entender a criança como produtor de cultura, 
como salienta Benjamin (1984). O ponto central dos seus escritos retrata que é preciso garantir às 
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crianças a integridade de sua infância, sem que haja a sempre presente preocupação e espera do 
futuro. Tal questão se faz presente na sociedade atual quando pensamos, por exemplo, no acesso 
cada vez mais precoce de diversas tecnologias capazes de “antecipar” certas fases da infância e que 
reconfiguram nossa maneira de pensar esse período específico da vida.  

Percebemos a importância de atentar-se mais às pesquisas que direcione o olhar para a 
infância, a criança e a cultura quando entendemos que elas são os principais agentes na recepção e 
na produção de uma cultura que lhes é respectiva. (FRESQUET, 2009).  

Em relação ao cinema, foco deste estudo, Lopes (2008) faz uma reflexão acerca do estilo 
“filme de infância”, observando que apesar destes não serem considerados um gênero em si, como 
ocorrem com filmes de terror, comédia ou romance, os protagonistas são personagens infantis, e a 
obra em si não se dirige, enquanto roteiro, às crianças. Para o autor, esse complexo grupo de filmes 
poderia sim, ser classificado enquanto um gênero cinematográfico visto a forma de abordagem, o 
estilo recorrente, os códigos implícitos, entre outros aspectos. 

 
É um gênero que não apenas possui códigos implícitos, temáticas recorrentes, estilo 
próprio, mas também esquemas narrativos tão precisos quanto imutáveis e que transitam 
espantosamente de um filme para outro e de um país para outro - características que 
configuram as marcas de um gênero. (LOPES, 2008, p. 24) 

 
Como a infância se configura no cinema? Tentando responder tal questionamento, 

analisamos os personagens infantis dos filmes: Central do Brasil (1998), Filhos do Paraíso (1998) 
e A vida é bela (1997), todos indicados ao prêmio Oscar, no ano de 1999, na categoria de melhor 
filme em língua estrangeira, evidenciando a representatividade e visibilidade infantil por meio das 
películas ficcionais.  
 
2. O CINEMA E A INFÂNCIA 
 

Iniciaremos essa discussão buscando, primeiramente, entender o lugar da criança dentro das 
narrativas cinematográficas. Santiago (2014) argumenta que estudiosos do cinema tendem a 
compreender esse lugar-comum como sendo uma “parte da vida do homem repleta de inocência, 
amizade, fantasia, surpresa e tantos outros sentimentos e atitudes.” (SANTIAGO, 2014, p.13).  
Porém, é importante ressalvar a maneira criativa e diversa de imaginar uma película que envolva 
personagens infantis, podendo estes se encaixar ou não no imaginário proposto. 

 Houve uma mudança de pensamento, nas últimas décadas, na maneira de conceber o 
universo infantil, a noção de criança, as reflexões adotadas e a visibilidade dos pequenos nas 
películas, principalmente valorizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas 
(Academy of Motion Picture Arts and Sciences). Prova disso está na escolha dos filmes indicados, 
no ano de 1999, ao Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira, refletindo o quanto Hollywood 
demonstra certa empatia por narrativas diversificadas e que ressaltem a representação da infância 
em diferentes pontos de vista, valorizando aspectos culturais intrínsecos de cada país, mas sempre 
buscando também semelhanças, visto que a infância compõe uma parte significativa da vida. 

 
Ao observarmos, na trilha dos enredos, as histórias que os filmes contam, dispostas por um 
conjunto de linguagens intencionais, retratam os gestos em movimento, também expostos 
num mosaico de prerrogativas discursivas que se enveredam por ordens de orientações 
políticas e ideológicas relativas à dimensão da pluralidade cultural, bem como a gama de 
interações que denotam o quanto o Cinema, assim como tantos outros meios de 
comunicação, serviu como um processo de Educação de Sentidos a respeito da ideia que se 
tem de infância. (SANTIAGO, 2014, p. 14) 
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Nesse sentido, acreditamos que a inserção de filmes que representem a infância no cinema 
reflete, conforme Leite (2012), “sua importância nos modos de compreender e ver a criança, tanto 
por parte dela mesma como por parte dos adultos.” (LEITE, 2012, p. 327). Ainda que quem escreva 
os roteiros para os filmes sobre infância sejam os adultos, estes, por sua vez, já foram crianças um 
dia e esse imaginário construído nas telas exprime seus posicionamentos sobre o entender da 
puerícia nos dias atuais.    

 
3. CENTRAL DO BRASIL  
 

Central do Brasil, filme brasileiro de 1998, é considerado um road movie, e se desenvolve 
a partir da amizade entre a mulher Dora e garoto Josué. O filme foi inspirado na obra fílmica Alice 
nas cidades (1974, Wim Wenders). É tido como o maior sucesso nacional desde a retomada. Com 
temáticas aludidas ao Cinema Novo, o filme do diretor Walter Salles e do produtor Arthur Cohn foi 
distribuído nos Estados Unidos pela Sony Pictures Classics e tem no elenco nomes como o de 
Fernanda Montenegro, Marília Pêra e Vinícius de Oliveira. Conseguiu levar 1.600.000 espectadores 
brasileiros ao cinema e arrecadou 6,5 milhões de dólares em bilheteria, nos Estados Unidos, 
tornando-se sucesso no mundo todo. Foi também vencedor do Festival de Berlim (Alemanha), do 
Globo de Ouro (Estados Unidos), além de duas indicações ao Oscar. 

O filme Central do Brasil é classificado como um melodrama devido aos efeitos fáceis e de 
grande envolvimento do público, buscando guiar os espectadores seja ao choro ou ao suspense, de 
maneira exageradamente sentimental. Procurando um modelo correto de vida, o filme se desfaz em 
moralismo justamente pela forma melodramática da narrativa, o que agrada Hollywood – reflexos 
atuais de um código de conduta, dualizando entre certo e errado as escolhas da personagem Dora e 
que refletem, consequentemente, no personagem infantil Josué. Segundo Nogueira (2000): 

 
Esse código vigora em Hollywood desde 1920, com rebeldia esparsa aqui e ali. a) não se 
produzirão filmes contra os princípios morais do público; b) serão apresentados modelos 
corretos de vida, sujeitos apenas ao drama e ao entretenimento; c) a lei não será 
ridicularizada nem se poderá despertar simpatia por sua violação. (NOGUEIRA, 2000, p. 
157). 
 

O personagem Josué, garoto de nove anos, sonha em conhecer o pai, Jesus, visto que nunca 
tivera essa oportunidade antes. Ana, sua mãe, veio para o Rio de Janeiro ainda grávida, fugindo de 
um convívio doloroso e difícil com Jesus. O menino perde a mãe muito precocemente em um 
acidente a poucos metros da estação Central do Brasil. É nesse instante que Dora, “escrevedora de 
cartas”, professora primária, cinquenta e poucos anos e aposentada, transformou-se na única 
esperança do menino e ela resolve ajudá-lo para que esse encontro um dia aconteça. Nasce entre 
eles uma bela amizade. (SILVA NETO, 2002). O personagem infantil passa a ser, dessa forma, peça 
fundamental no desenvolvimento do filme, convidando o espectador a acompanhar sua jornada ao 
lado de Dora, em um misto de emoção, aventura, raiva, amizade e solidariedade pelo caminho.  
 
4. FILHOS DO PARAÍSO 

 
Filhos do Paraíso (Bacheha-Ye aseman) é um filme iraniano, de 1998, dirigido e roteirizado 

por Majid Majidi e produzido pelo Instituto para o Desenvolvimento Intelectual de Crianças e 
Jovens Adultos, do governo iraniano. A obra, seguindo o estilo narrativo clássico hollywoodiano, 
conta a história de Ali, de nove anos, que mora com sua família em um bairro pobre de Teerã. Um 
dia, ele precisa levar ao sapateiro o único par de sapatos que sua irmã Zahra tem para ir à escola. Ali 
acaba perdendo os sapatos de Zahra e sua família não tem condições para comprar um novo. Com 
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medo de punição, Ali e sua irmã planejam revezar o par de sapatos de Ali a fim de que ninguém 
descubra o corrido, até que surge uma oportunidade dele conseguir novos sapatos para sua irmã.  

O diretor do filme, Majid Majidi, possui reconhecimento internacional e compara-se ao 
nível de outros grandes diretores iranianos, como Abbas Kiarostami e Mohsen Makhmalbaf. Majidi 
preocupa-se, em suas películas, em atingir não apenas o público iraniano, como também com a 
audiência internacional, de maneira em que esta venha a tornar-se mais familiarizada com a cultura 
iraniana, fator esse que trouxe reconhecimento ao Irã pelo filme em questão, Filhos do Paraíso, o 
primeiro feito no país indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. No filme do diretor, valores 
como os de responsabilidade, solidariedade entre irmãos e respeito estão sempre destacados de 
maneira simples, delicada e memorável. Além disso, é possível perceber questões referentes à 
estrutura socioeconômica do Irã da época, há quase vinte anos. 

 
É neste universo que se pode entender a magnitude do "Filhos do Paraíso", que, avançando 
como uma crítica social e como um apelo a fabricar um outro futuro, privilegia as 
perspectivas das crianças, investindo, com suavidade e firmeza, na ida à escola como uma 
trajetória entrelaçada com a problemática social. É a maneira de Majid Majidi denunciar os 
conformismos culturais que aferrolham esperanças, como uma forma de convocar-nos a 
dar-nos as mãos às meninas e aos meninos de nosso tempo, para encorajá-los a falar, a 
pronunciar as palavras formuladoras dos seus problemas e dos seus medos. (LINHARES, 
2003, p. 157). 
 

Ainda no que diz respeito ao contexto socioeconômico do país ressaltado na obra, 
facilmente conseguimos perceber semelhanças na obra de Majidi com filmes do movimento cultural 
Neorrealismo Italiano. “O termo Neorrealismo Iraniano é frequentemente usado para descrever os 
novos filmes vindos do Irã, e traz a alusão de muitas temáticas e estilos similares entre o atual 
cinema iraniano e o cinema italiano neorrealista”4 (GREGORY, 2008, p. 1). Ao contar suas 
histórias, Majidi apresenta uma cinematografia que luta por identidade e mostra uma representação 
da realidade social, econômica e política do país.  

Sendo de uma família de um poderoso elemento da cultura iraniana, os filhos de um casal 
são projetados para serem amados e dignos representantes dos costumes e tradições presentes. Por 
conta disso, “relacionamentos entre irmãos e irmãs são fortes e baseados em uma responsabilidade 
mútua no Irã. Irmãos protegem suas irmãs sempre.”5 (SREEKUMAR; VIDYAPEETHAM, 2014, p. 
2). Apesar das adversidades e condições de pobreza, as crianças são gratas e há um respeito mútuo e 
cumplicidade infantil que prevalece durante todo o filme. Cheio de responsabilidade e com tão 
pouca idade, Ali quer o melhor para sua irmã e família, e ainda que tenha sido repreendido ao 
chegar atrasado à escola, entende a necessidade de solucionar o problema causado por ele próprio, 
sem que haja envolvimento de sua mãe e pai, evitando que estes sofram qualquer exposição ou 
humilhação. 

Na obra de Piaget, intitulada O Juízo moral da Criança ([1932], 1994), o autor traz uma 
pesquisa para tentarmos entender o juízo moral visto a partir do ponto de vista da criança, e qual 
sentido de moral é possível compreender na infância.  Ele chamou de realismo moral a situação em 
que a criança considera os deveres e os valores como obrigatórios, independente da circunstância 
adversa. O correto se faz pela obediência, responsabilidade objetiva do ato e pelo sentido literal. O 
personagem Ali é um exemplo de como o realismo moral é posto a prova no seu dia-a-dia, e que a 
família e a escola são obrigações de importância fundamental. Nesse contexto, a cumplicidade dos 
                                                
4 Tradução livre: “The term Iranian Neo-Realism is often used to describe the new films coming out of Iran, and it is a 
term that alludes to the many thematic and stylistic similarities between present day Iranian film, and the Italian Neo-
Realism cinema […]”. 
5 Tradução livre: “Relationships between brothers and sisters are strong and based on mutual responsibility in Iran. 
Brothers protect their sisters at all times”. 



522

 

irmãos, o afeto familiar, a confiança mútua e a solidariedade tendem a amenizar a culpa e 
dificuldades na qual Ali se depara.  

 
 
5. A VIDA É BELA 
 

A Vida é Bela (La vita è bella) é um filme italiano, de 1997,  dirigido e protagonizado 
por Roberto Benigni e com Giorgio Cantarini no papel de Giosuè Orefice, personagem infantil. O 
filme foi vencedor em três categorias diferentes na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, 
sendo elas: melhor filme estrangeiro, melhor ator protagonista e melhor trilha sonora. Com 
referências diretas a frase de Leon Trotsky sobre a vida ser bela, somos alertados, na voice over 
inicial do filme, que se trata de uma história “difícil de contar”. Durante a Segunda Guerra Mundial, 
na Itália, o personagem  judeu  Guido  (Roberto  Benigni),  juntamente com  seu  filho  Giosué  
(Giorgio  Cantarini), carregados  para  um  campo  de concentração  nazista.  Longe  de  sua  
esposa,  Guido  se  esforça  para usar  a imaginação  e  fazer  com  que  Giosué  acredite  que  eles  
estão ali,  na  verdade, participando de um jogo, na qual o prêmio para o vencedor será um tanque 
de Guerra.  A  partir  da  inocência  do  menino  foi  possível  protegê-lo  do  terror  da Guerra.  

Ao tratar de uma temática tão delicada, Ben-Ghiat (2001) percebe que a utilização do gênero 
comédia para representar o holocausto incentivou debates sobre parâmetros e possibilidades acerca 
do assunto. A atenção e a preocupação do personagem Guido dava-se em relação ao seu filho, 
portanto, a escolha de estilo do diretor em levar a narrativa de forma leve e engraçada se fez por 
conta da construção do ponto de vista do personagem Giosué, de maneira a preservar, mesmo em 
condições horrendas, a sua inocência.  

Segundo Viano (1999), os filmes italianos garantem audiência principalmente devido ao alto 
poder sentimental com crianças em dificuldade. Foi assim com A vida é Bela, Cinema Paradiso 
(1988, Giuseppe Tornatore) e Ladrões de bicicleta (1948, Vittorio De Sica), filmes que venceram 
na categoria de melhor filme estrangeiro. Existe, para o autor, muita publicidade em torno de 
“terrorismo emocional” que emociona audiências fora da Itália, mas que não é tão bem aceita no 
país. Os personagens infantis e os problemas que os acometem são, para a cinematografia em 
questão, peças chaves para alcance de popularidade.  

O filme é nitidamente dividido em duas partes. A primeira parte se faz de uma história leve, 
cômica e deliciosa. A segunda muda à direção do enredo e dar-se em uma tragédia, pesada, em tons 
escurecidos. O sonho é transformado em pesadelo. Nas palavras de Benigni, a primeira parte é pra 
fazer rir, a segunda é pra fazer chorar. Ainda assim, “o uso do sorriso para preservar uma criança do 
horror, para que no futuro ela possa continuar a pensar que a vida é bela, é uma idéia (sic) digna de 
Chaplin, pela seriedade do cômico, pela indivisível complementaridade de comicidade e tragédia.” 
(ZUCCARELLO, 2006, p. 145). Em apresentação do roteiro de A vida é bela, percebemos a alusão 
direta a Charles Chaplin no que diz respeito ao jogo proposto por Guido a seu filho Giosué. 
Segundo Benigni e Cerami (1998, p. VI), Chaplin era o maior clown já visto, multifacetado, 
inventor de histórias. Dessa forma, pensou-se a construção do personagem Guido e a relação que 
este teria com seu filho. 

Apesar das polêmicas e críticas devido à temática proposta no filme, Benigni e sua obra 
foram alvo de estudos em todo mundo na área do cinema, de representação da Guerra, da cultura 
judaica, entre outros; e obtiveram grande reconhecimento internacional, como por exemplo, no 
Festival de Jerusalém e na aclamada Academia de Hollywood.  
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6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Para o desenvolvimento deste trabalho adotou-se a pesquisa documental com tratamento dos 
dados de forma qualitativa, visando proporcionar maior familiaridade com o problema, a fim de 
torná-lo explícito e permitir a construção de hipóteses sobre ele. O foco da análise se deu a partir do 
uso da análise fílmica. Segundo Penafria (2009), analisar um filme significa desmembrá-lo, explicar 
seu funcionamento de acordo com uma interpretação. No caso, se faz de acordo com observação 
atenta dos personagens infantis. Se fez necessária a criação de categorizações, a fim de evitar uma 
interpretação vaga ou generalizadora das análises. Faremos, enfim, uma comparação do parecer dos 
três filmes a partir da perspectiva dos personagens infantis, sendo eles: Central do Brasil (1998), 
Filhos do Paraíso (1998) e A vida é bela (1997), todos indicados, no ano de 1999, ao Oscar de 
melhor filme em língua estrangeira. Essa categoria considera, a partir do próprio regimento da 
categoria (ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES, 2014), os seguintes 
aspectos: critério da elegibilidade - o filme deve ser um longa-metragem produzido fora dos Estados 
Unidos e que tenha predominantemente diálogos em outro idioma que não o de língua inglesa; o 
filme deve ter sido concretizado por cidadãos do país em questão; quanto à submissão - cada país 
terá apenas um filme aceito na categoria e este deve ser convidado a submeter sua obra à Academia.  

 
Filme Personagem infantil Diretor País 

Central do Brasil Josué Walter Salles Brasil 
Filhos do Paraíso Ali e Zahra Majid Majidi Irã 

A vida é bela Giosué Roberto Benigni Itália 

QUADRO 01: RELAÇÃO FILME/PERSONAGEM 
FONTE: OS AUTORES.  

 
Pela fundamentação teórica e visando estes personagens, foram analisados os seguintes 

aspectos: Como trabalham com temas profundos da condição humana (busca de identidade, 
amor/ódio/cumplicidade/amizade); Como contribuem para a compreensão de temas atuais (práticas 
solidárias, aceitação do diferente); atividades que os identificam enquanto crianças; e por fim, quais 
valores de relação se dão (criança/criança, criança/adulto, gêneros/classes/etnias). A seguir, 
mostramos um quadro visando facilitar a análise, com os pontos analisados em cada um dos 
personagens:   

 
Personagem analisado 

Condição humana: busca de identidade, amor/ódio/cumplicidade/amizade. 
Compreensão de temas atuais: práticas solidárias, aceitação do diferente. 
Atividades que os identificam enquanto crianças. 
Valores de relação: criança/criança, criança/adulto, gêneros/classes/etnias. 

QUADRO 02: MODELO DE ANÁLISE 
FONTE: OS AUTORES.  
 

A investigação e recorte deste estudo se deram com base no ano de indicação dos filmes à 
categoria de melhor filme estrangeiro, por representarem cenários tão distintos uns dos outros, pelas 
diferenças culturais intrínsecas, pelo gênero e idade aproximada das crianças nas três obras 
cinematográficas e pela adequação da classe social retratada, nos diferentes países.   
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ANÁLISE DOS PERSONAGENS  
 

 
Fotograma do filme Central do 

Brasil 

Busca de identidade: Josué quer conhecer o pai. Conhece os irmãos que não 
sabia que tinha. Cria laços afetivos em relação a eles e a cidade onde agora 
moram, no sertão nordestino. 
 
Amor/ódio/cumplicidade/amizade: Relação de ódio e amizade com Dora. 
Às vezes sente-se grato por tê-la por perto. Outras vezes preferia estar 
sozinho. Ao fim, descobre que sente por ela uma grande amizade. Sente 
saudade quando ela resolver partir e corre pelas ruas, na tentativa de 
reencontrá-la.  
 
 Práticas solidárias: Josué se solidariza com Dora em várias cenas, entre 
elas, ele a ajuda a arranjar clientela e consequentemente, dinheiro na nova 
cidade em que se encontram, enquanto ela escreve cartas. 
 
Aceitação do diferente: Ele percebe que não tem mais a mãe por perto, 
agora mora em uma nova cidade, agora tem irmãos e uma nova amiga. 
 
Características que o identifica enquanto criança: Brincar com pião, 
pensar no futuro enquanto adulto, jogar futebol, brincar de trava-línguas. 
Criança/criança: Não se relaciona com outras crianças, mesmo no abrigo 
para menores.  
 
Criança/adulto: Respeita os adultos, mas é muitas vezes teimoso e 
insistente. 
 
Gênero/classes/etnias: Josué sempre foi de família simples, sua mãe veio 
tentar a vida no Rio de Janeiro, ele não sabe o que é luxo. Sua mãe sempre 
trabalhou muito para sustentá-lo, já que não obteve ajuda do seu pai nesse 
sentido. Josué foi confundido com uma criança desabrigada. Roubou 
alimentos. Antes do acidente, cuidava da mãe porque era o “homem da casa”. 

QUADRO 03: ANÁLISE DO PERSONAGEM JOSUÉ 
FONTE: OS AUTORES, A PARTIR DA ANÁLISE FÍLMICA. 
 
 

 
Fotograma do filme Filhos do 

Paraíso 

Busca de identidade: Os irmãos, mesmo ainda com pouca idade, têm muita 
responsabilidade. Ali e Zahra são gratos às pequenas coisas e são punidos 
caso falhem. São empenhados na escola e seguem fielmente a tradição. 
 
Amor/ódio/cumplicidade/amizade: A relação de cumplicidade e amizade 
dos irmãos é o ponto chave do filme. Eles guardam segredos, respeitam-se, 
torcem por cada nova vitória um do outro. Não sentem ódio quando são 
punidos ou lhes chamam a atenção, apenas sentem medo. Amam a família 
acima de tudo. 
 
Práticas solidárias: Zahra se solidariza com Ali e decide não contar a 
ninguém que este perdeu os sapatos dela. Os irmãos dividem tudo o que 
fazem, na mesma medida, eles se divertem quando podem. Ali e Zahra 
revezam os sapatos, ambos precisam correr muito para ajudar com que o 
outro não se atrase para chegar à escola. Ali decide vencer o terceiro lugar 
da competição de corrida cujo prêmio são sapatos novos e ele quer dá-los à 
sua irmã. 
 
Aceitação do diferente: Ali entende que sua família não tem condições, e 
por isso sofre por ter perdido os únicos sapatos de sua irmã. Zahra se 
solidariza com sua amiga de escola, na qual o pai é cego.  
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Características que os identificam enquanto crianças: Brincar com 
bolhas de sabão, Conversar por meio de frases escritas em caderno. 
Ambiente escolar. Ali brinca com garotinho enquanto seu pai trabalha como 
jardineiro.  
 
Criança/criança: Relação de cumplicidade e respeito entre os irmãos. Boa 
relação com os colegas de turma.  
 
Criança/adulto: Respeito aos adultos, professores e a família acima de 
tudo. Não discordam. Sentem medo de punição.  
 
Gênero/classes/etnias: Ali acompanha seu pai nas idas aos bairros nobres 
de Teerã. Seu pai pretende pedir emprego como jardineiro. Ali entende que 
as famílias daquela região são ricas, já que aquelas crianças têm muitos 
brinquedos e casas boas. Existem diferenças no tratamento, enquanto 
crianças, para Zahra, menina, e Ali, menino. Ela ajuda sua mãe com tarefas 
de casa, prepara o chá, cuida do bebê. Ali é responsável por fazer pequenas 
compras para casa e sair com seu pai para auxiliá-lo quando necessário. 

QUADRO 04: ANÁLISE DOS PERSONAGENS ALI E ZAHRA  
FONTE: OS AUTORES, A PARTIR DA ANÁLISE FÍLMICA. 
 
 

 
Fotograma do filme A Vida é Bela 

 

Busca de identidade: As pequenas situações identitárias, como por 
exemplo, quando ele e seu pai passam em frente à loja, na qual a placa diz 
que ali é proibida a entrada de cachorros e judeus, passa despercebida aos 
olhos do pequeno garoto, visto que seu pai alimenta sua alimentação contra 
qualquer situação de desencantamento. 
 
Amor/ódio/cumplicidade/Amizade: Existe uma relação de muito amor 
em relação aos seus pais, mas com o pai Guido, a relação é, também, de 
muito companheirismo, já que se ajudam e se apoiam para esconder as 
pequenas atitudes cotidianas na qual Dora possa desaprovar. Giosué não 
gosta quando as coisas demoram muito a acontecer, ou quando precisa 
tomar banho. 
 
Práticas solidárias: Não há. Não existe a compreensão, por Giosué, 
devido a sua pouca idade, do que significa ser solidário na situação. 
 
Aceitação do diferente: Não existe aceitação de diferença, porque ele 
simplesmente não a percebe. Acredita que tudo o que lhe é pouco familiar 
faz parte de uma brincadeira. 
 
Características que o identifica enquanto criança: Brincar com 
carrinhos, gostar de tanques de guerra, pintar, se esconder dentro do móvel 
para que a mãe não veja, já que não quer tomar banho. Brincar de esconde-
esconde. Participar, mesmo que na sua imaginação apenas, de um jogo 
valendo mil pontos e mais um prêmio. 
 
Criança/criança: Se relaciona com outras crianças, ainda que alemães, no 
campo de concentração. Nem ele nem as crianças entendem que há 
distinção.  
 
Criança/adulto: Respeita mãe, pai e avô. Às vezes se faz teimoso quando 
não consegue o que quer ou quando precisa tomar banho. 
 
Gênero/classes/etnias: Giosué é judeu, mas não consegue perceber 
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qualquer diferença, na situação em que se encontra, entre ele, seu pai, e os 
outros judeus, para com os alemães e suas crianças. Antes de ser mandado 
para o campo de concentração, tinha uma vida feliz e tranquila, a sua casa e 
a loja da família eram o seu mundo e tudo o satisfazia.  

QUADRO 05: ANÁLISE DO PERSONAGEM GIOSUÉ  
FONTE: OS AUTORES, A PARTIR DA ANÁLISE FÍLMICA. 
 
7. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após ter sido realizada a análise, os dados foram inseridos em outro quadro, para que fosse 
possível uma visualização geral de todo o estudo realizado sobre os personagens infantis dos filmes 
em questão: 
 

 Central do 
Brasil 

Filhos do Paraíso A vida é bela Resultado evidenciado 

Personagem 
Infantil 

Josué (nove anos) Ali (nove anos e Zahra 
(irmã do meio) 

 

Giosué (seis anos) Idades próximas e gênero masculino. 

Busca de identidade:  
 
 

Amor/ódio/ 
cumplicidade/ 

amizade: 

Quer conhecer o 
pai. Busca pelas 

origens. 
 
 
 

Ódio, amizade e 
companhei- 

rismo por Dora. 

Seguem fielmente a 
tradição. 

 
 
 
 

Forte relação de 
companheirismo entre os 

irmãos. 
 

Não são percebidas 
questões identitárias 

pelo garoto. 
 

Forte relação de amor 
pelos pais. 

Companheirismo com 
o pai. 

 

 
Existem aqui variados pontos de vista e 
percepções acerca da identidade de cada 

um. 
 

Há, nos personagens, um companheirismo 
visível destes com aqueles que se 

relacionam. 
 

Práticas solidárias: 
 
 
 
Aceitação do diferente:  

Existe 
solidariedade 
entre Josué e 

Dora. 
 

Sem a mãe por 
perto, nova 

cidade, nova 
família. 

Existe muita 
solidariedade entre Zahra 

e Ali. 
 
 

Família sem condições 
financeiras. 

 

Não há. 
 

 
 
 

Não há. 

Existem práticas solidárias nos 
personagens na medida em que estes 

entendem a necessidade de 
fazê-las. 

 
Existem aqui variados pontos de vista e 

percepções acerca do diferente para cada 
um. 

Características que os 
identificam enquanto 

criança: 

Brincadeiras 
variadas. 

Brincadeiras variadas. 
Ambiente escolar. 

Brincadeiras variadas. Todos os personagens brincam com aquilo 
que dispõem.  

Relação 
Criança/criança: 

 
 

Relação 
Criança/adulto: 

 
 
 

Relação de 
gênero/classes 

/etnias: 

Não há. 
 
 

Respeita os 
adultos, porém 

teimoso. 
 

Família pobre e 
nordestina. Sem 

ajuda do pai. 
Cuidava da mãe. 

Cumplicidade e respeito 
entre os irmãos e colegas 

de turma. 
Respeito aos adultos, 
professores e  família 
acima de tudo. Não 

discordam. Sentem medo 
de punição. 

Família pobre. 
Diferenças no tratamento 

entre Ali e Zahra. 

Relaciona-se com 
outras crianças. 

 
Respeita os adultos, 

porém teimoso. 
 
 

Giosué é judeu, mas 
não entende o que isso 

denota.  

Em geral, bom relacionamento com outras 
crianças. 

 
Respeito aos adultos com certo grau de 

teimosia. 
 

Família pobre ou em condição étnica 
diferenciada no contexto. 

QUADRO 06: RESUMO DA ANÁLISE DOS PERSONAGENS INFANTIS 
FONTE: OS AUTORES, A PARTIR DA ANÁLISE FÍLMICA. 
 

A partir dos resultados alcançados, é possível afirmar que os personagens infantis analisados 
possuem idades próximas e são do gênero masculino. Em alguns quesitos, as percepções acerca de 
identidade e diferença são tão diversificadas que não se pode chegar a um denominador comum. As 
crianças dos filmes são, em geral, companheiras e solidárias para com aqueles que lhes são 
próximos e importantes. Há, em geral, um bom relacionamento deles com outras crianças e em 
relação aos adultos, o respeito existe, porém, com certo grau de teimosia tipicamente infantil. Por 
fim, pode-se afirmar que os personagens provêm de famílias simples e pobres, diferenciadas das 
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demais famílias por características étnicas ou de classe social presentes naquele contexto.  
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MULHERES LATINAS E ARQUÉTIPOS MELODRAMÁTICOS:  

PRIMEIRAS TEORIZAÇÕES PARA UMA CRÍTICA DA FICÇÃO SERIADA1 
 

Anderson Lopes da Silva 2 
Regiane Regina Ribeiro 3 
Valquíria Michela John 4 

 
RESUMO 
  
Este artigo faz parte de uma pesquisa maior (intitulada “Representação da mulher latinoamericana no 
audiovisual: estereótipos, limitações e ressignificações”) desenvolvida a partir do NEFICS (Núcleo 
de Estudos em Ficção Seriada) da UFPR/CNPq. O objetivo é apresentar as primeiras possibilidades 
de teorização acerca das representações das mulheres latinoamericanas no audiovisual e os arquétipos 
melodramáticos envolvidos, relidos ou continuados na construção discursiva de potenciais 
personagens (ainda não analisados, já que este não é o foco neste trabalho em específico). São trazidos 
à discussão autores como Martín-Barbero, Sílvia Oroz, Peter Brooks, entre outros, para a localização 
do melodrama no contexto do nosso continente, e também Stuart Hall, García Canclini e Jorge 
González ao debate da construção de identidades. Os resultados preliminares apontam para pelo 
menos seis grandes arquétipos melodramáticos da figura feminina (a saber: a mãe; a irmã; a 
namorada; a esposa; a má e/ou a prostitua; e a amada). Tais arquétipos (também chamados de 
protótipos) provocam questões sobre a necessidade de pesquisas futuras para a verificação e crítica 
dos arquétipos (e suas remodelações) no desenvolvimento de personagens da ficção seriada. 
 
Palavras-chave: Gênero; América Latina; Representação Social; Melodrama; Ficção Seriada. 
 
 
1. INTRODUÇÃO: O CONTEXTO DA PESQUISA 
 
 

Esta pesquisa integra um projeto mais amplo que tem como objetivo estudar a representação 
da mulher latina no audiovisual, a partir do NEFCIS (Núcleo de Estudos em Ficção Seriada) da 
Universidade Federal do Paraná e vinculado ao CNPq. A pesquisa é intitulada: “Representação da 
mulher latinoamericana no audiovisual: estereótipos, limitações e ressignificações”. Parte-se da 
perspectiva de que as representações sociais e as identidades são ressignificadas a partir de sistemas 
culturais, consequência de mediações, sobretudo as midiáticas. Assim, pretende-se discutir o caráter 
multicultural da mulher latina, constituído de mestiçagens e hibridações e frequentemente 
reduzido/estereotipado ao contexto da migração, num cenário de pobreza, criminalidade, ignorância, 
prostituição, subserviência, hipersexualidade, exoticidade, passividade e violência de gênero. No que 
                                                 
1 Trabalho inscrito para o GT de Comunicação e Cultura, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM. 
2 Doutorando em Ciências da Comunicação (PPGCOM/ECA USP) e Mestre em Comunicação (PPGCOM/UFPR). Membro do 
NEFICS (Núcleo de Estudos em Ficção Seriada) da UFPR/CNPq e do GELiDis (Grupo de Pesquisa Linguagens e Discursos nos Meios 
de Comunicação) da ECA USP. Bolsista Capes. E-mail: anderlopps@gmail.com. 
3 Doutora e Mestra em Comunicação e Semiótica (PUC-SP).  Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Comunicação e da graduação em Comunicação Social - Relações Públicas da UFPR. Atualmente dirige a pesquisa “Representação da 
mulher latina no audiovisual: estereótipos, limitações e ressignificações”, pelo NEFICS (UFPR), grupo do qual é coordenadora. E-
mail: regianeribeiro5@gmail.com. 
4 Doutora em Comunicação e Informação (UFRGS) e Mestra em Educação (UFSC). Docente dos cursos de Comunicação Social da 
Univali (Universidade do Vale do Itajaí) e UFPR. É membro do NEFICS (UFPR), do Monitor de Mídia (Univali) e do Obitel 
(Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva). E-mail: vmichela@gmail.com.  
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diz respeito a questão da reconstrução identitária pensada a partir da comunicação tem-se o intuito 
mostrar como a cultura da mídia é articulada com a construção de significados pelos sujeitos 
(KELLNER, 2001). Considerando a identidade como um processo de interações sociais complexas 
mediadas por signos, produzindo significados, apresenta-se, portanto, um fenômeno comunicacional.  

A pesquisa está ainda no mapeamento relacionado à presença e visibilidade da mulher de um 
modo geral e da mulher latina em particular no conteúdo da ficção seriada exibida nas emissoras de 
TV fechada e no streaming, com foco na Netflix (território brasileiro), estabelecendo, inicialmente, a 
análise de como ocorre a representação feminina nas produções originais da Netflix e demais séries 
disponibilizadas aos consumidores deste serviço (microcasting) bem como nas emissoras exibidas 
em sinal fechado (narrowcasting) que têm como foco esse tipo de conteúdo (televisão aberta – 
broadcasting – não está nos objetivos de pesquisa).  

A pesquisa tem um caráter exploratório e os aspectos norteadores são os seguintes: 1) o 
protagonismo feminino (ou ausência); 2) os gêneros narrativos e formatos em que as mulheres estão 
mais representadas, 3) bem como a diversidade étnica feminina evidenciada (ou ausente) nessas 
narrativas. Outros aspectos, além das identidades de gênero, como ocupação/profissão, idade e 
orientação sexual também são problematizados no trabalho. O mapeamento inclui todas as séries 
exibidas pelas emissoras de sinal fechado no Brasil no primeiro semestre de 2016 bem como toda a 
produção de ficção seriada disponibilizada pela Netflix, sendo que no caso da produção original, foi 
considerado como recorte que a estreia tivesse ocorrido até o primeiro semestre de 2016.  

Na primeira etapa do mapeamento estão sendo analisadas as sinopses das séries 
disponibilizadas nos sites nacionais das emissoras e no site nacional da Netflix, o levantamento de 
quem são os personagens protagonistas conforme indicado pelas emissoras de modo a identificar o 
protagonismo feminino e os indicadores socioculturais apontados. Na segunda etapa estão assistidos 
o primeiro episódio e último episódio da temporada em exibição de modo a confrontar o mapeamento 
realizado pelo site bem como os episódios piloto no caso das séries compartilhadas pela Netflix bem 
como da aplicação do teste de Bechdel, de modo a verificar os aspectos relacionados à representação 
feminina de um modo mais amplo. Na terceira etapa serão analisadas exclusivamente as séries em 
que há presença de mulheres latinas (como protagonistas e/ou integrantes dos principais núcleos de 
personagens ou plots das narrativas) de modo a identificar como se constroem as tramas sobre a 
mulher latina nas séries exibidas no Brasil. Para este artigo, como já explicitado no título, o que se 
pretende é não mostrar ainda dados (já que eles estão em construção), mas as possibilidades de 
teorização acerca dos potenciais arquétipos melodramáticos que fazem parte da configuração das 
personagens que representam mulheres latinas no audiovisual de ficção. 

 
 

2. IDENTIDADE LATINOAMERICANA 
 
 

Hall (1996; 2003) argumenta que o sujeito fala sobre a identidade a partir de uma posição 
histórica e cultural. Nesse sentido, duas perspectivas de se pensar a identidade cultural aparecem: a 
primeira no sentido de conceber uma cultura partilhada, ou seja, os sistemas culturais unificam os 
indivíduos em quadros de referência (mapas conceituais), isto é, têm sua identidade representada sob 
uma forma cultural que a reforce e a reafirme. A segunda concepção de identidade cultural se arquiteta 
“no que eu sou” ― e com a intervenção da modernidade: “o que eu me tornei”. Isto é, as identidades 
culturais provêm de alguma parte e, portanto, possuem histórias, sofrendo modificações constantes 
(HALL, 1996, p. 69).  Se a identidade é produzida, do exterior, por um trabalho discursivo contínuo, 
como se dá a relação dos sujeitos com essa intensa e infinda rede de discursos midiáticos? Será a 
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identidade uma imposição “de fora”, que pressupõe a passividade de um receptor formatado por 
moldes produzidos em outros lugares?  

Seria redutor entender que há apenas passividade diante do agenciamento coletivo da 
subjetividade; pelo contrário, há pontos de fuga, de resistência, de singularização. Não há, nos 
discursos da mídia, apenas reprodução de modelos – ela também os reconstrói, reformata, propõe 
novas identidades. Nesse contexto, quando se observa à produção audiovisual norte-americana, no 
que diz respeito a representação da América Latina é sabido que, mesmo com inúmeras tentativas das 
produtoras, roteiristas e diretores em evitar que os audiovisuais retratem uma cultura latinoamericana 
estereotipada, os conteúdos continuam a reproduzir a visão hegemônica e dominante que os 
americanos têm desse continente. 

Outra delimitação importante diz respeito a como, geograficamente, a América Latina é 
representada somente por países que apresentam maior proximidade com as fronteiras americanas, 
excluindo ou desconsiderando a multiculturalidade presente nos demais países que compõe o bloco 
e, consequentemente excluindo das narrativas, aspectos relevantes que compõe cada uma dessas 
localizações. Nesse sentido Canclini, assim como Martín-Barbero – retomando o termo já trabalhado 
por Hall (2003) – defendem o caráter multicultural da América Latina e, compreendem a existência 
de um “espaço sociocultural” no qual as identidades culturais estariam inseridas: 

Ao trabalhar com a multiculturalidade contida na América Latina, com os enfoques 
e interesses confrontados, perde força a busca de uma ‘cultura latinoamericana’. A 
noção pertinente é a de um espaço sociocultural latinoamericano no qual coexistem 
muitas identidades e culturas (CANCLINI, 2004 p. 139, grifos do autor, tradução 
nossa). 
 

Para o autor, a identidade está centrada no universo do culto e do popular, diferenciando-se 
da concepção de identidade europeia ou norte-americana. Justamente pela existência de uma cultura 
visual forte e a dificuldade de explicar a identidade apenas por meio da raça, de um território ou de 
um patrimônio é que surge a discussão pós-moderna da hibridação (ESCOSTEGUY, 2001). Canclini, 
em Consumidores e Cidadãos (1995) entende as identidades como narrativas que se constroem e 
reconstroem entre os diversos atores sociais, mas “na medida em que são híbridas, dúcteis e 
multiculturais” (1995, p. 151) incluem a presença de conflitos de nacionalidades, etnias, gêneros, 
constituindo-se em representação e ação. Portanto, o autor desconsidera a existência de uma 
identidade una: não se pode considerar os sujeitos como elementos de uma única cultura homogênea, 
isto é, com uma única identidade distinta e coerente (CANCLINI, 2004). 

O trabalho discursivo de produção de identidades desenvolvido pela mídia cumpre funções 
sociais básicas tradicionalmente desempenhadas pelos mitos – a reprodução de imagens culturais, a 
generalização, a integração social dos indivíduos. Esses modelos de identidades são socialmente úteis, 
pois estabelecem paradigmas, estereótipos, maneiras de agir e pensar que, simbolicamente, inserem 
o sujeito em um contexto pré-determinado. Moscovici (1978), ao definir as representações sociais, 
enfatizou a ideia de sentidos elaborados e compartilhados socialmente a fim de construir uma 
realidade comum em que os indivíduos possam se comunicar. As representações são, então, 
fenômenos sociais e devem ser entendidas no contexto em que são criadas. O autor ainda assinala que 
os indivíduos são produtores constantes de suas representações e que estas vão modelar 
comportamentos.  

Já Jodelet (2001) trata das representações como processos que constituem e são constituídos 
pelo meio social. Ela sugere cinco características cruciais para a compreensão do tema: 1) é sempre 
a representação de um objeto; 2) tem sempre um caráter imagético e a propriedade de deixar 
intercambiáveis a sensação e a ideia, a percepção e o conceito; 3) tem um caráter simbólico e 
significante; 4) tem um caráter construtivo; 5) tem um caráter autônomo e criativo. 
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Por fim, Hall debate acerca dos tipos de regulação através da cultura em “The Centrality of 

Culture: Notes on the Cultural Revolutions of out Time” (1997), e menciona a possibilidade de 
regulação em termos de produção ou “constituição” de novos sujeitos. Isto é, as mídias praticam 
estratégias midiáticas, agindo diretamente sobre a subjetividade dos mesmos — produzindo ou 
construindo novos tipos de sujeitos consumidores de informação, sujeitando cada leitor/cidadão a um 
novo regime de significados e práticas (HALL, 1997). O cidadão torna-se cliente, público 
consumidor (CANCLINI, 2013). Portanto, a produção de sentido que ocorre entre a recepção dos 
conteúdos audiovisuais se dá por meio da prática efetiva de um circuito – a produção, a circulação e 
o consumo dos produtos culturais que, por sua vez, proporciona o efeito da regulação cultural por 
meio das representações e construção de significados e identidades. 
 
 
3. LEITURAS SOBRE A REPRESENTAÇÃO DA MULHER LATINA NO AUDIOVISUAL 
 
 

A representação da mulher latina no audiovisual está, em sua maioria, relacionada ao contexto 
da migração. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas as mulheres migradas hoje no 
mundo representam 50% do total da migração internacional. Essa importância numérica da migração 
feminina se encontra associada às transformações do mercado laboral mundial e à necessidade do 
capital internacional de mão de obra barata. Algumas das mudanças mais significativas desse 
processo estão relacionadas com a crise do modelo tradicional de trabalho assalariado e a formação 
de uma estrutura social fortemente dual, em que a flexibilização provoca um aumento da 
informalidade do mercado laboral e a exploração de massas de trabalhadores como força de trabalho 
excedente (HARAWAY, 1991). 

Esse é um processo que implica praticamente toda a classe trabalhadora de todo o mundo, não 
obstante, tal processo afete especialmente as mulheres, sobretudo aquelas de grupos étnicos 
“minoritários” e dos países “pobres”, como as latinas. O aumento dos mercados informais de trabalho 
é um dos principais motores da migração feminina, em uma contínua e intensa divisão “racial” e 
sexual do trabalho. Como sugere Haraway (1991) sobre as mulheres negras nos Estados Unidos, ou 
em Gregorio (2002) relativamente às dominicanas migradas em Madrid, essas mulheres 
empobrecidas e racializadas têm que manejar tanto a crescente exigência de manutenção da economia 
doméstica no país de origem, como sua posição vulnerável na economia do trabalho assalariado. Nas 
dinâmicas desencadeadas pelas migrações internacionais, gênero, classe e nacionalidade/etnicidade 
conformam um processo social de desvalorização e exploração das mulheres migradas.  

Neste sentido, percebe-se que as representações sobre as mulheres latinas encontradas nos 
audiovisuais, em sua maioria, estão associadas a esse contexto já descrito e refletem um cenário de 
indocumentação, pobreza, criminalidade, ignorância, maternidade obrigatória e numerosa, 
prostituição, a dotes especiais para o cuidado da casa e dos outros, a uma ideia racializada e 
exoticizada (e por vezes sexualizada) de feminilidade, à passividade, à violência de gênero, etc.  

Segundo Pontes (2012), essas representações frequentemente veiculam estereótipos 
negativos, que parecem justificar e reproduzir o lugar subalterno das mulheres latinas no contexto 
migratório. São alusões mais ou menos diretas a preconceitos de gênero, classe e “raça”, que contêm 
uma mensagem discriminatória tanto mais potente, quanto mais banalizada. Igualmente, essas 
representações negativas também são com frequência acompanhadas por determinadas convenções 
estéticas e estilísticas, ainda que existam certas exceções. E ainda, apesar da grande importância da 
migração e representação da mulher latina, existem poucos estudos sobre sua representação 
audiovisual (PÉREZ, 2008; ARGOTE, 2007) e, especialmente, em relação à sua identidade como 
mulher latina.  
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Assim, pensar a identidade cultural latinoamericana requer recorrer ao fenômeno da 

globalização no seu sentido multidimensional. Ou seja, processo político, econômico e social que 
demanda certa fragmentação cultural. Nesse contexto, existiria uma identidade cultural genuinamente 
latinoamericana? Se sim, que critérios gerais ou particulares a caracterizariam? Como os elementos 
gerais de identificação da cultura ocidental dominante ou hegemônica (europeia e norte-americana) 
coexistiriam com os elementos de identidade cultural da América Latina? Para tentar responder a 
estas questões se torna impossível não adotar certo grau de generalização. Assim partiremos da 
perspectiva de que a formação de uma identidade cultural requer alteridade e diferença, exige o 
reconhecimento da existência do outro e a aceitação de que o outro é diferente. Os elementos culturais 
caracterizadores de diferenças entre dois ou mais sujeitos, ou grupos, formam suas respectivas 
identidades culturais.  

Um sujeito ou grupo sabe quem é na medida em que consegue perceber quem não é, ou seja, 
quando não adota os mesmos elementos de identificação cultural que o outro adota, ou quando atribui 
a certos elementos culturais significados diferentes dos significados adotados pelo outro para os 
mesmos elementos. Quanto mais universalizantes forem os elementos de identificação cultural e seus 
respectivos significados, maior será o número de indivíduos e grupos que compartilharão a mesma 
identidade cultural. Não existe uma só identidade cultural para um indivíduo ou grupo social. Há 
vários graus e dimensões possíveis, mais amplos ou mais restritos. O mesmo indivíduo ou grupo 
social pode ter várias e diferentes identidades culturais conforme o grau de generalização ou 
universalização dos elementos e significados culturais adotados em cada caso.  

No contexto da pesquisa em desenvolvimento utilizaremos os conceitos de elementos 
culturais arquetípicos, lidertípicos e osmotípicos como categorias de análise sobre a mulher latina, no 
que diz respeito: aos fatores biogenéticos, mitos e narrativas que fixam a origem de certa sociedade, 
transitam no inconsciente e emergem no cotidiano (elementos arquetípicos), aos elementos que são 
apropriados pelos poderes dominantes no contexto de certa cultura a partir de critérios que 
correspondam aos interesses desses poderes e, a seguir, são disseminados pelos meios de 
comunicação social para serem reabsorvidos pela sociedade com significados também dominantes ou 
hegemônicos (elementos lídertípicos) e por fim analisar a identidade cultural por meio da 
miscigenação e interação multidimensional de elementos culturais de grupos diferentes (elementos 
osmotípicos). Todavia, para este artigo em específico, o que nos interessa está intimamente ligado 
aos arquétipos do melodrama que podem ser continuados, podem promover remodelações e rupturas 
ou ainda podem não se fazer presente em potenciais personagens analisados no futuro. O objetivo 
agora é justamente identificar estes arquétipos e futuramente usá-los como possíveis categorias de 
análise comparativa. 
 
 
4. SOBRE O MELODRAMA 
 
 

À primeira vista o adjetivo melodramático evoca significados pejorativos e, de um modo 
generalista, reiteradamente é visto como sinônimo de “mau gosto” e antônimo de “sobriedade”. O 
melodramático quando aplicado à narrativa seriada televisiva já denota a estrutura que se espera de 
uma “trama padrão” teledramatúrgica: personagens bem delineados em seus respectivos caracteres, 
reviravoltas na história, pouca profundidade ou densidade de temas, redenção ou punição do mal, 
vitória do bem, entre outras características geralmente previsíveis. Mas nem sempre é assim: o 
melodrama é mais complexo do que supõe a sua descrição maniqueísta.  
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Localizando a origem do melodrama a partir da Revolução Burguesa já ao fim do século 

XVIII, Peter Brooks (1995) define a imaginação melodramática pensando o melodrama não apenas 
como gênero, mas como uma imaginação transgenérica que ultrapassa barreiras de formatos e escolas, 
além de transgredir a demarcação entre a alta cultura e o popular entretenimento, isto é, o melodrama 
não deve ser entendido apenas como um gênero histórico, mas também como um modo difuso da 
cultura moderna. Assim, entendendo o drama como uma história parabólica, excitante e de elementos 
excessivos vistos a partir de coisas simples da realidade, Brooks aproxima muito sua visão acerca da 
imaginação melodramática desta mesma definição. A ela, o pesquisador acrescenta a “polarização 
absoluta da moralidade” e o “maniqueísmo tácito”, além da ideia da moral oculta [moral occult] e do 
modo (ou cultura) do excesso [mode of excess] como partes do entendimento de uma imaginação 
melodramática (BROOKS, 1995, p. 4).  

Desse modo, sendo a cultura do excesso “localizada e regulada” pela moral oculta na ficção, 
segundo Brooks (1995, p. 5), faz-se importante observar quais as similaridades e diferenciações entre 
cada um destes dois conceitos bipartidos. Brooks explica que a moral oculta pode ser entendida como 
a reordenação do mundo moderno (desinteressado pela religião e ciência, mas apegado ao melodrama 
e às suas representações como forma de “dar ordem ao caos” que é vida).  O “reino da moral oculta” 
não é nitidamente visível e precisa ser descoberto, registrado e articulado no plano real para operar 
na “consciência individual” das pessoas, afirma ele (BROOKS, 1995, p. 21). Dito de outro modo, o 
que Peter Brooks compreende por moral oculta aproxima-se muito da conhecida e fabular “moral da 
história”. Sempre com um ensinamento, uma punição ou uma advertência, a moral oculta é presente 
nas narrativas melodramáticas com o intuito de “orientar” e, talvez mais do que isso, com a função 
de “separar aquilo que lhe pode ser bom ou mau” (BROOKS, 1995, p. 15).  

O princípio básico da moral oculta é transparecer de modo sutil algum “ensinamento” no 
campo ficcional. Por isso a afirmação de que o melodrama não é apenas um drama moralizante, mas 
um “drama da moralidade” (BROOKS, 1995, p. 20), torna-se sugestiva para a compreensão da 
teledramaturgia, por exemplo. Ou seja, é através da “moral oculta” do melodrama que a ordem social 
é purgada e o imperativo ético consegue se fazer claro à sociedade (BROOKS, 1995, p. 17). Sobre o 
modo (ou cultura) do excesso na imaginação melodramática, Brooks afirma que nada escapa à ela no 
melodrama, seja na dramatização das palavras e gestos, seja na intensidade e na polarização dos 
sentimentos. Nada é desnecessário ou não “passível de discussão” (BROOKS, 1995, p. 4). A leitura 
de Ben Singer acerca do melodrama também se volta ao entendimento deste termo como algo de 
extremo emocionalismo e sentimentalismo. E fazendo uso da visão de Brooks, o pesquisador chega 
a comentar que o: “Melodrama supera a repressão, dando plena expressão das paixões ampliadas, as 
intensidades de amor e ódio profundo (ou não tão profundo) que reside dentro de todos nós” 
(SINGER, 2001, p. 51, tradução nossa). 

Ainda sobre o assunto e conceituando a estética do melodrama como “maravilhosa”, de 
“extrema surpresa” ou “impactante”, numa tradução livre de aesthetics of astonishment, Peter Brooks 
chama a atenção para a retórica da narrativa melodramática no que tange aos usos da linguagem. Ele 
afirma que as típicas figuras de uma cultura do excesso são as hipérboles, as antíteses e os oximoros. 
Destas figuras de linguagem, as hipérboles são tidas como uma “forma natural de expressão” 
(BROOKS, 1995, p. 40) do melodramático. Já em García Canclini é possível visualizar o melodrama 
como uma exemplar forma híbrida presente na sociedade. Um gênero transclassista5 que é o drama 
                                                 
5 O termo transclassista é utilizado por Jorge González (2012). Para o autor, pensar qualquer nova prática cultural predispõe entendê-
la a partir de um sistema complexo de tensão, inserido em uma dinâmica social e temporal. Ele cita os gêneros televisivos, 
principalmente a telenovela, como um atrativo transclassista. Isso quer dizer que elas não são de maneira nenhuma exclusivas a uma 
parcela da sociedade, mas que têm a potencialidade de serem compartilhadas através de todos os setores, estratos, grupos e regiões de 
maneira comum. Esse aspecto do consumo do gênero televisivo foi historicamente construído. A necessidade “comum” é transclassista 
porque sobre ela foram criadas identidades inclusivas apesar das diferenças sociais (GONZÁLEZ, 2012, p. 147). 
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do reconhecimento capaz de assumir a densidade das culturas populares (GARCÍA CANCLINI, 
2011, p. 281). Este caráter híbrido das telenovelas brasileiras é apontado pelo autor como uma forma 
muito ativa do Brasil em posicionar-se frente ao mercado externo a partir de produções e 
comercialização de bens simbólico que passam do “nacional-popular” ao “internacional-popular”, da 
cultura do país e sua relação com o mundo (GARCÍA CANCLINI, 2011, p. 311). 
 
 
5. ARQUÉTIPOS (PROTÓTIPOS) MELODRAMÁTICOS DA FIGURA FEMININA 

 
 
De igual importância, a característica essencial do melodrama folhetinesco é a presença da 

estrutura arquetípica do quadrilátero melodramático que a compõe, isto é, na narrativa existe a 
presença do Justiceiro (herói), do Traidor (vilão), da Vítima (mocinha) e do Bobo (bufão) (MARTÍN-
BARBERO, 2009, p. 168). E partindo dos sentimentos básicos de medo, entusiasmo, dor e riso, estes 
quatro personagens formam o quadrilátero melodramático produzindo, assim, um misto de quatro 
gêneros: o romance de ação, a epopeia, a tragédia e a comédia. O Justiceiro “é o personagem que, no 
último momento, salva a Vítima e castiga o Traidor”. É dele a função de, no desenrolar da trama, 
mostrar os enganos, entregar a todos a terrível face do vilão e permitir que a “verdade resplandeça” 
(MARTÍN-BARBERO, 2009). O Bobo, por sua vez, produz o alívio cômico tão necessário no 
melodrama: é responsabilidade dele não apenas ser engraçado, como também preparar o telespectador 
à transição narrativa de um contexto cênico ao outro, ou seja, realizar a cadência do arco dramático 
de modo que as situações encenadas sejam concatenadas pelo humor (ainda que perpassadas 
anteriormente pelo peso dramático ou pelo suspense/indecisão de algum personagem frente a um 
conflito). 

Desse modo, para pensar os arquétipos melodramáticos ligados à figura feminina, Sílvia Oroz 
alerta que antes de tudo é preciso compreender o papel da mulher fora das telas, o papel da mulher 
na sociedade latina e os reflexos disso nas obras ficcionais. Sua discussão centra-se no “cinema de 
lágrimas”, o cinema melodramático tido como um dos retratos mais fiéis do continente latino-
americanos entre o fim de 1930 até por grande parte do fim dos anos 1970 e início dos anos 1980. 
“No universo mítico a “inferioridade” feminina junta-se ao perigo potencial que representa todo 
“inferior” e que compromete a ordem estabelecida”, afirma Oroz (1999, p. 60). Aprofundando a 
discussão, ela ainda destaca: 

Para entender o significado mítico da mulher em nossa sociedade, é necessário 
pensar no patriarcado como o sistema que a coloca através de uma rede formada por 
tradições, mitos, leis, pressões e pela divisão do trabalho, na esfera do privado e do 
afetivo. No entanto, ao homem corresponde o domínio do público e da razão. 
Portanto, a mulher é inferior, pois só lhe cabe o mundo da "realização pessoal", 
enquanto cabe ao homem o universo da idoneidade profissional (OROZ, 1999, p.59) 

 
Dessa maneira, segundo a autora, a separação do espaço destinado à figura feminina e, mais 

do que isso, as atitudes e comportamentos esperados (vistos como deveres) da mulher no privado e 
público conformavam realidade e ficção e plasmavam na tela dos cinemas (e, de determinado modo, 
nas telas de TV em décadas à frente) uma visão uníssona, machista e mesmo misógina da mulher 
latina. Os arquétipos (também chamados de protótipos) colocados pela autora, em sua discussão sobre 
o cinema (e aqui reaproveitados como início das problematizações teóricas e vistos, potencialmente, 
como categorias de análise no futuro) podem ser descritos da seguinte forma: 
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1. A mãe: De acordo com Oroz (1999, p. 62), a construção deste arquétipo está 

relacionada com a culpa, pois todo filho se sente incapaz de tanta abnegação como é a 
despendida pela própria mãe. “Por outro lado, fica claro que toda a atuação do filho 
contra a ordem estabelecida recairá, com acréscimos, sobre a mãe”, afirma a autora. 
Tal qual caminham as figuras míticas da sociedade judaico-cristã, o arquétipo de mãe 
é invariavelmente ligado à Virgem Maria e ao imaginário em volta dela, ou seja, “com 
toda a sua bateria de resignação e sofrimento”. Neste arquétipo os termos como 
segurança, abrigo, calor, ternura, alimentação são tidos como parte da faceta mais 
positiva na relação entre este protótipo e seus pares de atuação na trama. Por outro 
lado, também surgem ideias mais negativas como opressão, superproteção, 
sufocamento e cuidado excessivo como a grande “guia” deve ter com seu “genitor” 
(aqui, ressalta Oroz (1999), a generosidade transforma-se em captadora e castradora). 
Além disso, o arquétipo da mãe é sempre tido como o único que se pode confiar 
irrestritamente quando o assunto são os valores e virtudes da mulher (especialmente 
pela visão explicitamente assexuada que se projeta sobre este protótipo). 
 

2. A irmã: A figura da irmã ainda é envolta em pureza e, como tal, “é a continuidade da 
mãe na ordem doméstico-familiar” (OROZ, 1999, p. 63). E, seguindo a lógica 
patriarcal na qual o espaço da casa e dos afazeres é sempre destinado à figura feminina 
e dificilmente ao homem (já que isso é visto como algo degradante ao gênero 
masculino), fica a cargo da irmã (quando a figura da mãe falece nas tramas) as tarefas 
domésticas, em outras palavras, ela é uma empregada no seio familiar. Outro ponto de 
destaque é que o parentesco é irmão-irmã diz muito sobre a ausência de liberdade 
sexual desta figura, já que ela sempre “será fiel ao irmão, e este se dedicará a cuidar 
de sua virgindade como um cruzado”. Já na relação de alteridade entre mulheres o 
parentesco entre irmãs mostra outra vez uma faceta da mãe ainda neste protótipo: a 
dedicação. Em outros termos, a irmã mais velha irá apresentar o papel da mãe falecida 
(ou também uma extensão desta ainda em vida), pois ela sempre irá se sacrificar pelo 
bem da mais nova, sua pupila (ainda que isso envolva disputa de amores em comum). 
“Os protótipos mãe e irmã ocultam a distorção nas relações, provocada pelo caráter 
sublime e predestinado que a cultura ocidental concede aos laços sanguíneos”, afirma 
Oroz (1999, p. 63). 
 

3. A namorada: Ainda em relação aos outros dois arquétipos anteriores, a figura da 
namorada é vista como uma ramificação da irmã, mas, explica Oroz (1999, p. 63), aqui 
há algo que as diferenciam: existe “um ingrediente erótico mínimo e futuro” que pode 
vir a ser, que pode vir a se materializar nas relações do amor-romântico (um raro 
momento, junto ao arquétipo da prostituta, onde acontece um processo de sexualização 
ativa da mulher, já que no caso do arquétipo das esposas não é raro ocorrer um 
processo lento, mas latente, de representação de uma possível “deserotização da união 
conjugal”). Neste arquétipo duas das virtudes mais claras são a paciência infinita e a 
resignação (o saber esperar). Além disso, a questão da distância e da impossibilidade 
de se encontrar com a figura na qual se projeta o amor, faz com que a saudade seja 
parte preponderante deste protótipo. “A namorada representa a possibilidade da volta 
ao lar [do herói-protagonista masculino], leitmotiv da saudade, que caracteriza o 
melodrama”, afirma Oroz (1999, p. 64).  
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4. A esposa: O arquétipo da esposa também possui ligação com a mãe, pois, numa visão 

novamente machista, é dela a responsabilidade de cuidar e preservar seu lar, o espaço 
do privado (um confinamento). Paciência, compreensão, fragilidade, dependência 
econômica na relação conjugal, submissão ao marido, dedicação ao núcleo familiar, 
temor à autoridade que provém do homem são termos que se destacam na 
caracterização deste protótipo. De acordo com Oroz este arquétipo pode ser mostrado 
de duas possíveis formas: a da esposa-menina e a da esposa-responsável, todavia, o 
ponto em comum é que em ambos os casos o passado amoroso é marcado pelo amor 
a um só homem. “São papéis dramaticamente passivos, que não mudam a história. Por 
isto, na maioria das vezes, são personagens secundários”, aponta Oroz (1999, p. 66). 

 
5. A má e/ou A prostituta: Este protótipo é o mais complexo e o mais detalhado por 

Oroz, porém, em decorrência do espaço, torna-se possível apenas algumas 
considerações acerca de sua configuração. A autora já inicia destacando que este 
arquétipo é o motivo do desequilíbrio de toda e qualquer estrutura dramática, “já que, 
ao contrário dos outros protótipos, é ela quem simboliza a mulher fora do espaço do 
privado” (OROZ, 1999, p. 63). E, como é possível compreender de forma rápida, ela 
é tida como má e perigosa justamente porque ousa “invadir” espaços que não são 
prescritos para a figura feminina. Interessante é notar que a mulher prostituta é julgada 
como errada e sem valores, mas é tida como “necessária” já que ao invés das castas 
moças virgens e solteiras (e também as mulheres casadas) se perderem com a 
insaciável vontade sexual dos homens, fica destinado às prostitutas esta função. Uma 
das características que a define como má não é apenas pela visão da moral e quebra 
dos “bons costumes”, mas ela é vista como malvada porque pode se vingar daqueles e 
daquelas que atravessam seu caminho (as suas supostas ligações com o demônio e 
forças ocultas também podem ser vistas aqui). Ela é vingativa, é ousada, é rebelde, é 
odiada, é temida, é desejada, ela desafia a ordem. Por fim, um tipo específico de 
prostituta do melodrama latino-americano é a figura da “rumbeira”6: é nela que se 
encontra a possibilidade de redenção mesmo após tantos “pecados” e tantos erros a 
partir de um casamento com aquele que a salva da “vida fácil” ou até pela morte ao 
fim das tramas. 
 

6. A amada: Finalmente, o arquétipo da amada “funciona no universo mítico como a 
realização do amor cortesão e romântico, sem contradições e com promessas de 
felicidade eterna” (OROZ, 1999, p.70), isto é, finalmente o amor não é visto nas 
extremidades como algo simplesmente maternal ou de exacerbadas libidinosidade e 
luxúria condenáveis. Todavia, esclarece a autora, a questão do perigo envolve neste 
arquétipo já que a amada é o desejo ou objeto do amor do protagonista e, justamente 
por isso, provocará problemas, desavenças, brigas e reviravoltas na história com outros 
personagens (em geral, os antagonistas). À parte disso, ela faz com que o herói mude 
suas atitudes e até valores não tão bons (como, por exemplo, a sede de vingança ou a 
necessidade de se envolver com outras mulheres – uma espécie de promiscuidade 
naturalizada e não condenada no universo masculino) para finalmente ele a conquistá-
la, ou seja, ela desequilibra a estrutura dramática do melodrama. Diferentemente da 
prostituta, esta figura “não traz desgraças ao homem, e sempre se casam” (OROZ, 

                                                 
6 Para saber mais sobre este arquétipo em específico, recomendamos a leitura do capítulo “Os filmes para chorar: o melodrama 
cinematográfico” (OROZ, 1999), principalmente nas páginas 68-70. 
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1999, p. 70). A relação entre este protótipo e a noção de perfeição é declaradamente 
forte. 

 
Antes, durante e também ao fim da categorização dos arquétipos, Oroz (1999, p. 57) relembra 

que alguns temas como o elemento “incesto” e relacionamentos familiares proibidos entre pais e 
irmãos com seus pares femininos eram (e podemos dizer que ainda são) uma parte predominante no 
melodrama latinoamericano. Sua presença se justifica por, pelo menos, dois aspectos fundamentais à 
construção do gênero: o amor proibido e a moral oculta. No primeiro caso, o incesto é mais um dos 
obstáculos que impede que o casal protagonista se una durante a trama. Já a moral oculta opera como 
forma de normatização e encaminhamento da moral nas relações sociais. Como uma forma de 
(maniqueísta) de apontar o bom e o mau caminho, sendo as relações sexuais e afetivas entre irmãos 
descritas no binômio: “amor fraternal” (legítimo) versus “amor romântico” (ilegítimo). Oroz ressalta 
que na elaboração das seis formas dos protótipos da mulher a presença do machismo hegemônico da 
cultura judaico-cristã é sintetizada a partir de "privilégios eróticos", ou seja, aquele que “residem no 
fato de que o prestígio erótico de um homem conduz a Dom Juan, e o da mulher, à perdida. No 
primeiro caso há prestígio, no segundo, desqualificação” (OROZ, 1999, p. 71). 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A identidade cultural da América Latina como um todo poderá existir a partir de certo grau 
de generalização dos elementos gerais ou particulares de identificação cultural que a caracterizaram. 
Os diferentes grupos sociais que compõem a população latinoamericana, nestes inclui-se as mulheres, 
adotam elementos culturais mais restritivos, particulares, muito específicos, para formarem suas 
respectivas identidades culturais locais. É afirmando suas diferenças que caracterizam sua alteridade 
em face dos demais grupos estabelecendo entre si relações multidimensionais que introduzem nas 
culturas locais vários outros elementos de identificação cultural geral, se reorganizando. 

A representação das mulheres latinas passa por este movimento universalizante que, por sua 
vez, conduz à formação de identidades regionais, nacionais, civilizacionais, globais. Nessas 
circunstâncias, os elementos gerais de identificação da cultura ocidental dominante ou hegemônica 
coexistem com os de identidade cultural local da América Latina. Por outro lado, as identidades 
culturais locais latinoamericanas também se expressam e reafirmam no ambiente global, continental, 
nacional e regional. Para esse fim, cada cultura local rejeita e exclui de seu universo cultural certos 
elementos culturais alienígenas, preservando seu sentimento de alteridade e de distinção em relação 
a outros grupos ou culturas. Nesse processo há contínua intervenção dos meios de comunicação, que 
a partir de suas narrativas reorganizam e dão sentido aos elementos culturais com que reconstruirão 
sua própria identidade cultural e a de seu grupo social, promovem possibilidades de mediação. 

A mediação acontece a partir dos discursos implícitos e explícitos em determinado grupo 
social. Com base nesses discursos, cabe, pois, estabelecer a relação direta entre o que é apresentado 
– e decodificado – pelo indivíduo e pela sociedade, através de representações e significados, com 
interpretações e traduções de contextos, de gêneros, de papéis sociais, de valores, assim denominados 
como estereótipos. “As identidades são, pois, construções discursivas o que é “ser normal”, “ser 
louco”, “ser incompetente”, “ser ignorante”, “ ser latino”. Assim concorda-se que representação 
refere-se aos sistemas simbólicos (textos e/ou imagens), os quais produzem significados sobre o 
sujeito, ou seja, produzem identidades que lhe são associadas. Isso ocorre, muitas vezes, pela 
articulação de como o sujeito se posiciona e se identifica com as representações na mídia. O processo 
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de produção de uma narrativa pelo olhar estrangeiro limitado e simplificador pode gerar um tipo de 
construção de sentido que não só diverge do real, mas que reduz a características singulares presentes 
em culturas como a latinoamericana.  

Assim, ao ler as considerações de Oroz sobre os arquétipos (protótipos) um fato mostra como 
inegável: a educação sentimental didatizada nos arquétipos melodramáticos dirigidos à figura 
feminina no cinema sempre aliavam o passional ao sofrimento. E hoje: como podemos repensar estes 
arquétipos em sua íntima ligação com a educação sentimental ainda retrabalhada pelo melodrama em 
ficções seriadas no quesito específico da mulher latina? O que se modificou? O que pode ser 
entendido como ruptura? O que é ressignificado? O que é continuado com ligeiras adaptações? Que 
novos modelos, abordagens e papeis são identificados na representação das mulheres latinas e se 
repetem formando, assim, um possível padrão que os configure como arquétipos (protótipos)? Quais 
as limitações que podem surgir do uso destes protótipos como categorias sabendo que eles são de um 
lócus muito específico (o cinema) e num tempo muito anterior ao das ficções atuais em TV fechada 
e serviços de streaming? O que é possível aproveitar ainda destas classificações trazidas por Oroz? 
São justamente estas perguntas (ainda sem respostas concretas e finalizadas) que irão direcionar o 
caminho de pesquisas futuras que, a partir de agora, o NEFICS e seus membros pretendem dar 
continuidade. 
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LARA, DIANA E MÁRCIA: UM TRÍPLICE MARCO NA REPRESENTAÇÃO DA 

LOUCURA NA TELENOVELA BRASILEIRA. UM ESTUDO SOBRE IRMÃOS 
CORAGEM (1970-71)1 

 
Ana Carolina Maoski2 

 
RESUMO 
 
  
Este artigo investiga a reprodução social do imaginário da loucura na telenovela brasileira. Parte, 
para tanto, da análise do enredo que cerca uma das primeiras personagens identificada como 
portadora de um transtorno mental na ficção televisiva: Lara de Irmãos Coragem (1970-71), que 
sofre do transtorno dissociativo de identidade – mais conhecido como múltiplas personalidades. 
Considera-se que a telenovela é um produto de extrema relevância sociocultural no país e que cria 
intersecções entre a realidade e a ficção. Ao se apropriar das questões do social, incorpora tais 
temas a um produto de entretenimento – o que permite a naturalização de aspectos que costumam 
ser marginalizados, em se tratando da problemática dos transtornos mentais. Sendo assim, as 
representações da teledramaturgia se constroem com base nos imaginários compartilhados pelos 
indivíduos que constituem o tecido social, reforçando algumas visões e, ao mesmo tempo, inserindo 
novas perspectivas de abordagem. Apresenta-se aqui quais são as questões exploradas pela 
telenovela em análise, e de que maneira os discursos presentes nos enunciados dialogam com seus 
contextos e rotinas de produção.  
 
Palavras-chave: Comunicação; Telenovela; Imaginário; Loucura; Transtornos mentais.  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 

O objeto de análise é uma personagem retratada como portadora de um distúrbio mental, 
assim como os discursos que cercam as suas representações na trama. Glória Menezes ao interpretar 
a mulher de muitas personalidades Lara, Diana e Márcia em Irmãos Coragem (1970-71) – obra de 
Jante Clair – apresentou um discurso da loucura como elemento de dramatização da narrativa e que 
se pretende explorar aqui sob as perspectivas das associações estabelecidas entre o discurso da 
loucura e a representação do feminino. As análises são calcadas nos estudos psicanalíticos de Freud 
sobre a histeria – bem como em relação ao uso recorrente da imagem do duplo nas telenovelas, e as 
oposições entre conhecimento popular e conhecimento científico. 

Irmãos Coragem (1970-71) é uma produção que segue a tendência inaugurada por Beto 
Rockfeller, em 1968: a inserção de temáticas do cotidiano brasileiro em suas narrativas. Até então 
as novelas produzidas no país eram essencialmente dramáticas e seus enredos exploravam cenários 
fantasiosos. Sendo assim, pela proximidade de exibição entre Beto Rockfeller e Irmãos Coragem, 
pode-se afirmar que a personagem Lara é um marco pela inovação temática, e se torna 
posteriormente um referencial na abordagem da questão dos transtornos mentais na teledramaturgia 
– por isso a escolha dessa personagem para a análise.  

                                                 
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM. 
2 Bacharel em Comunicação Social - Jornalismo, Universidade Federal do Paraná, anacarolinamaoski@gmail.com.  
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A importância desse trabalho se fundamenta no estudo de um produto cultural de massa 
que provém da televisão – mídia que estabelece um “papel de laço social (...), devido à dupla 
condição de ser uma televisão assistida por todas as classes sociais e de ser um espelho da 
identidade nacional” (WOLTON, 1996, p. 57). Dessa maneira, a telenovela em muitos momentos 
revela seu papel social fundamental ao inserir nos seus enredos temáticas que usualmente se 
distanciam dos conteúdos produzidos pelo jornalismo, e que, no entanto, precisam ser debatidos – a 
exemplo da loucura.  

Optou-se pela análise do discurso para extrair da telenovela analisada os diferentes 
imaginários da loucura reproduzidos na trama. Entende-se que a análise de discurso é adequada 
para trabalhar dois tipos de abordagens: a identificação dos sentidos e o mapeamento das vozes que 
emitem os discursos (BENETTI, 2007). Dialogando com as categorias de análise propostas por 
Milton Pinto (1999), pode-se relacionar o mapeamento das vozes – ou enunciadores – com o 
conceito de polifonia e a identificação dos múltiplos sentidos - ou formações discursivas3 - com a 
ideia de heterogeneidade, termos que serão utilizados como referência neste artigo. Focando na 
análise dessas duas questões, soma-se uma breve análise das imagens referentes a esses personagens 
– uma vez que em produtos televisivos os textos costumam ser híbridos e a imagem também pode 
ser entendida como uma forma de discurso (PINTO, 1999).   

Em relação à temática escolhida para análise, a loucura se faz um tema atual, 
contemporâneo e indispensável em um país que completa 15 anos da aprovação da lei 
antimanicomial – lei que reflete um movimento político e social no qual foram debatidos novos 
rumos para um modelo de tratamento psiquiátrico que trouxe muitos danos para os envolvidos. A 
realidade dos manicômios nacionais era trágica. A lei é de certa maneira recente, especialmente ao 
se considerar que há um espaço de tempo que separa a oficialização de medidas no nível político e a 
repercussão dos debates, e inserção dos seus efeitos no cotidiano da população. Daí a urgência de 
manter essa temática. O estudo da loucura é também uma reflexão sobre a história humana, visto 
que este é “um objeto extremamente importante, que coloca em jogo a própria identidade individual 
do homem” (PESSOTTI, 1994, p. 78). 

 
 
2. A POPULARIZAÇÃO DO PLOT4 DE DUPLA PERSONALIDADE  
 
 

O transtorno dissociativo de identidade é o atual termo utilizado para se referir ao 
fenômeno inicialmente conhecido como transtorno de múltiplas personalidades, ao qual nos 
referimos popularmente como dupla personalidade. O conceito de dissociação na psiquiatria se 
refere à condição na qual o indivíduo passa por um processo de desagregação parcial ou total das 
funções que normalmente integram consciência, memória e identidade (CHENIAUX e 
FERNANDEZ, 2010). Essas situações geralmente são condicionadas por processos traumáticos e 

                                                 
3 FD – Formação Discursiva. Ao longo do subcapítulo em que é feita da análise da personagem esta sigla é utilizada 
para identificar os principais sentidos e referências ao imaginário da loucura identificados nas cenas analisadas. “O que 
fazemos é localizar as marcas discursivas do sentido rastreado, ressaltando as que o representam de modo mais 
significativo”. (BENETTI, 2007, p. 112-113) 
4 Entende-se por plot, segundo a definição estabelecida por Doc Comparato (2000), a parte central da ação dramática. 
Os roteiros podem ser estruturados em tramas que contam com plot único, ou como acontece com maior frequência, são 
organizadas em múltiplos plots. “O plot move-se sempre na intenção de criar mais antecipações e expectativa; é o motor 
da mudança dramática e de novas situações, o núcleo vital da trama”. (COMPARATO, 1995, p. 176) 
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eventos estressantes, nos quais a desintegração da personalidade aparece como forma de superação 
desta situação. 

No caso específico das “múltiplas personalidades” o sujeito possui duas ou mais 
identidades distintas, que assumem o controle e guiam o comportamento do indivíduo - transição 
que ocorre subitamente. Observa-se a possibilidade de haver o desconhecimento amnéstico entre as 
múltiplas personalidades, ou seja, não existe a consciência de que elas existem, cada personalidade 
é independente não tendo memórias relacionadas as ações e atitudes tomadas pelas outras.  

 
 
Apesar de não existirem estudos epidemiológicos, a prevalência desse transtorno 
dissociativo parece ser relativamente pequena, na ordem de 0,01%. Embora sua plena 
expressão ocorra na idade adulta, sua causa parece estar associada a um evento traumático 
na infância, na maioria das vezes, abusos físicos ou sexuais. (CHENIAUX e 
FERNANDEZ, 2010, p.155) 
 
 

A alta incidência do plot de dupla personalidade em telenovelas – visto que este é um 
recurso narrativo comumente utilizado pelos autores de ficção televisiva – não se restringe apenas a 
este campo de representação. Pode-se observar tanto na literatura, quanto no cinema exemplos que 
se apropriam deste transtorno em diferentes períodos, tendo como exemplo os casos da novela de 
Robert Louis Stevenson, posteriormente adaptado para o cinema, O médico e o monstro (1886), no 
qual o personagem principal alterna suas personalidades entre o médico dr. Jekyll e a figura 
misteriosa e sinistra de mr. Hyde; e o livro de Chuck Palahniuk, também adaptado para o cinema, O 
Clube da Luta (1996), no qual o leitor é confrontado com a manifestação do alter-ego do 
protagonista Edward Norton, personificado na figura de Tyler Durden (Brad Pitt). 

Nesse contexto surge como referência primordial a imagem do duplo, que se manifestou 
através dos séculos por meio de dualidades que fazem referência a questões que são próprias da 
existência humana, como: dia/noite, vida/morte, masculino/feminino, bem/mal. A temática do duplo 
está presente na cultura humana desde a Antiguidade, possuindo representações expressivas na 
mitologia, na literatura e na filosofia, tendo sido investigada também pela psicanálise. 

O termo duplo foi utilizado pela primeira vez no contexto da psicanálise pelo austríaco 
Otto Rank, no livro intitulado O duplo, publicado em 1914. Nesta obra o autor analisa a figura do 
duplo em diferentes contextos, a notar a literatura e a mitologia, propondo uma discussão 
psicanalítica do tema. “Ali são investigadas as relações do duplo com a imagem no espelho e a 
sombra, com o espírito protetor, a crença na alma e o temor da morte, mas também é lançada viva 
luz sobre a surpreendente evolução do tema” (FREUD, 2010, p. 351).  Posteriormente, Freud 
resume a questão como o processo de “duplicação, divisão e permutação do eu” (Idem), 
relacionando o tema também com o estranho e o desconhecido.  

Nas telenovelas este tema aparece de diferentes maneiras. Além da questão da dupla 
personalidade, o duplo se manifesta em narrativas que usam como recurso dramático a figura dos 
“gêmeos antagônicos, sósias, (...) assunção de nova identidade, vida dupla, encarnação, usurpação 
ou troca de identidade, transfiguração, e até mesmo clone”. (CATALÁ, 2015, p. 5). A figura, que é 
recorrente no imaginário coletivo, surge nas telenovelas como recurso que confere dramaticidade às 
tramas. 
 

 
A recorrência do tema do duplo, em suas variadas figurações, presentes até hoje, evidencia 
sua filiação à memória narrativa que permeou desde os mitos antigos, a literatura, o 
melodrama, o folhetim, até os produtos da cultura de massa; e revela a permanência da 
força simbólica que o jogo entre identidade e alteridade detém no universo ficcional. 
(CATALÁ, 2015, p. 6) 
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Janete Clair explora a temática do duplo de diferentes maneiras nas suas tramas; no caso 
específico de Irmãos Coragem é apresentada a figura da personagem Lara, que apresenta tripla 
personalidade – enquanto Lara é insegura e recatada, Diana é extrovertida e espontânea, já a terceira 
personalidade, Márcia, é uma versão que mantêm o equilíbrio entre as duas outras identidades. O 
tema é recorrente, Janete Clair volta a explorar essa questão em 1982, com a personagem de Regina 
Duarte, Luana Camará, em Sétimo Sentido – neste caso a dupla personalidade vem de um espírito 
encarnado pela protagonista. 

Irmãos Coragem é um dos clássicos da teledramaturgia brasileira, exibida pela primeira 
vez em 1970, a trama principal gira em torno do conflito gerado entre o coronel Pedro Barros 
(Gilberto Martinho) e os irmãos coragem, João (Tarcísio Meira), Jerônimo (Cláudio Cavalcanti) e 
Duda (Cláudio Marzo), tendo como pano de fundo a exploração de diamantes na fictícia cidade de 
Coroado. A novela foi exibida no horário nobre da emissora, às 20 horas, entre os dias 8 de junho 
de 1970 e 12 de junho de 1971, totalizando 328 capítulos – sendo uma das telenovelas mais longas 
produzidas pela emissora. Em 1995, um remake da história foi feito pela Globo como parte das 
comemorações dos 30 anos da emissora, a nova versão foi exibida no horário das 18 horas, 
totalizando 155 episódios.  

A trama foi responsável por introduzir a temática rural no cenário das produções de ficção 
televisiva, acompanhando a tendência mais “realista” das telenovelas nacionais iniciada com Beto 
Rockfeller (1968) e colocando nas telas questões relacionadas aos diferentes contextos 
sociopolíticos do país, com ênfase em questões contemporâneas. Essas alterações nos enredos, 
contudo, não impediram que as tramas se mantivessem fiéis às características folhetinescas e 
melodramáticas do gênero. 

 
 
Nos anos 1970, a conjuntura do país tornou-se elemento de referência preponderante de 
dramas que apresentavam as tensões do país que via como “do futuro” e que parecia crer 
que finalmente chegara sua vez, Novelas conhecidas confirmam o esforço de autores 
engajados em extrapolar os limites do que classificam como “dramalhão”. Sem deixar de 
lado sua vocação melodramática, o caráter de folhetim, ou seja, de texto que vai sendo 
escrito e produzido enquanto está no ar, prepondera. (HAMBURGER, 2005, p. 86) 
 
 

No que concerne à personagem Lara, que será analisada a seguir, é preciso explorar o 
contexto no qual ocorre sua composição. Na década de 1970, faz-se presente uma forte influência 
dos discursos psiquiátrico e psicanalítico no âmbito do estudo e tratamento dos transtornos mentais, 
referências a essas duas vertentes podem ser identificadas na construção do enredo que acompanha 
esta personagem. É importante sublinhar que a luta antimanicomial só daria seus primeiros passos 
no país no final da década, não sendo então um texto explorado e presente no repertório social 
popular.  

Para além disso, é preciso manter em mente que, nesta época, havia nos discursos 
construídos nas telenovelas, espaço para a reprodução de inúmeros clichês e a utilização recursos 
narrativos maniqueístas e melodramáticos que beiravam o caricato. Ações como o merchandising 
social, que envolvem o esclarecimento e o engajamento popular em questões vistas como tabu, só 
irão surgir na década de 1990 – fase que corresponde a um contexto de abordagem mais natural de 
diferentes temáticas.  
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2.1 IRMÃOS CORAGEM: LARA / DIANA / MÁRCIA5 
 
 

Maria Lara de Barros (Glória Menezes) é filha do coronel Pedro Barros (Gilberto 
Martinho) e Estela (Glauce Rocha). Ao longo da novela, a personagem se insere em diferentes 
núcleos da trama; para os objetivos deste estudo, se opta por destacar a sua relação com João 
Coragem (Tarcísio Meira), com quem se casa e tem um filho; Dalva (Mirian Pires), sua tia 
superprotetora; e dr. Rafael Marques (Renato Master), psiquiatra responsável por tratar do seu caso 
de múltipla personalidade. Antes de dar início à análise dos discursos que estão presentes na 
trajetória de Lara em Irmãos Coragem, é importante ressaltar que por se tratar de um compacto 
organizado com o que foi salvo dos incêndios que atingiram a emissora, alguns enredos da trama 
aparecem de forma fragmentada, não estabelecendo conexões de início ou fim. Sendo assim, opta-
se por dar destaque às questões principais da trama, às quais existe material que possa nos fornecer 
uma leitura coesa da personagem.  

Nos primeiros capítulos da novela, somos apresentados à jovem Maria de Lara Barros, que 
acabara de chegar ao município fictício de Coroado, após ter passado anos morando com sua tia 
Dalva na capital – estudando para ser professora. Lara é uma jovem tímida, recatada, frágil e fina. 
Nesse período aparecem os primeiros indícios de que Lara sofre de alguma doença, ainda que não 
se saiba a qual. Em um dos seus sumiços – que vão se tornando cada vez mais comuns ao longo da 
trama – Lara é encontrada por João Coragem, que a socorre no momento em que desmaia em uma 
estrada. João é impactado pelo encontro, sugerindo um interesse pela moça, contudo ele desconhece 
que esta é filha do seu inimigo Pedro Barros. 

As primeiras dúvidas aparecem para o telespectador quando surge na trama a personagem 
Diana, de rosto idêntico ao de Lara, visto que as duas personagens eram interpretadas pela mesma 
atriz, mas completamente diferente na atitude e no modo de se vestir (FD1). Um dos recursos 
utilizados por Janete Clair é manter a dúvida – para quem não conhece o plot que conduz este 
enredo – se Lara e Diana seriam a mesma pessoa ou não. Diana aparece pela primeira vez sendo 
presa por roubo no centro de Coroado, atitude que de maneira alguma seria plausível com a moral 
de Lara. João Coragem, ao encontrar Diana pela primeira vez, não entende com quem está falando e 
confunde as duas personagens. Essas confusões são comuns e, na novela, geram cenas de 
desconforto em Lara e irritação em Diana.  

Nesse ponto é importante entrar na questão das representações femininas na telenovela. A 
dualidade expressa entre os comportamentos opostos de Lara e Diana, representam as diferenças 
entre a “mulher “moderna” e liberada a mulher convencional e submissa“ (HAMBURGER, 2005, p. 
96), mas ao mesmo tempo colocam esse debate em termos de o que se considerava aceitável e cabia 
ao que se espera de uma mulher, e o que desviava da norma e dava a entender que certas atitudes 
excessivamente liberais caracterizavam a ‘loucura’ (FD2).  

Ainda que, “o público e o próprio Tarcísio Meira, marido da atriz e intérprete de João 
Coragem, não esconderam na época a preferência pela espontânea Diana” (FERREIRA, 2003, p. 
54), na trama o comportamento de Diana era constantemente repudiado. Nesse sentido, “a 
complexidade feminina é simplificada por uma divisão de características aceitáveis – a bondade, o 

                                                 
5 As cenas analisadas nesse estudo foram retiradas da versão digital de Irmãos Coragem disponível na loja Globo. Esta 
edição está dividida em 16 volumes totalizando cerca de 27 horas de conteúdo. É importante ressaltar que o acervo da 
TV Globo foi atingido por três incêndios entre os anos de 1969 e 1976, ocasionando uma grande perda de materiais, 
entre eles fitas que continham partes ou todo o conteúdo das telenovelas da emissora. No caso de Irmãos Coragem resta 
um compacto com 138, dos 328 capítulos originais da trama. Foram levantadas no compacto analisado cerca de 200 
cenas que envolviam a personagem direta ou indiretamente.  
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autossacrifício, o amor incondicional – e execráveis – a maldade, a ambição, a sexualidade” 
(COSTA, 2000, p. 98). Diversas vezes ao longo da novela João Coragem se revolta com a 
personagem, dizendo que o seu comportamento só servia para o atormentar e humilhar. O coronel 
Pedro Barros, pai de Lara, inclusive chega a dizer que o único remédio para o comportamento da 
filha – o qual ainda não sabiam se tratar de um transtorno de personalidade – seria o casamento. 
Este discurso se assemelha a ideia propagada de que mulheres que envelheciam solteiras e não 
cumpriam sua função social de realizar a maternidade, tornavam-se amargas, infelizes e davam 
espaço para doenças que perturbavam o juízo.  

Com a repetição constante das situações em que Diana assumia o controle e saía pela 
cidade, teoricamente sujando a reputação de Lara – que quando voltava a si estava abatida e 
cansada – Dalva decide contratar um médico psiquiatra que vinha da capital para analisar o caso. 
Um dos primeiros indícios que dá pistas à família é um documento assinado por Diana na delegacia 
de Coroado afirmando que ela e Lara não eram a mesma pessoa e nem mesmo se conheciam. Neste 
papel, contudo, a filiação que Diana atribuía a si própria se tratava dos nomes de seus avós, pais de 
Dalva e Estela. Ao ser apresentado a este indício, dr. Rafael pede para conversar com Lara, e neste 
episódio o médico tem a chance de acompanhar a transformação de Lara em Diana, compreendendo 
o que se passa. Um detalhe, nesse momento da novela João já havia visto com seus próprios olhos o 
momento onde as duas personalidades se alternavam, porém, durante toda a trama ele foi 
considerado um homem rude, inculto - apesar do bom coração e da valentia – e provavelmente por 
isso este episódio escapou do seu entendimento.  

O médico então apela para compreensão da família e tenta esclarecer que Lara e Diana são, 
na verdade uma só pessoa e que tem comportamentos opostos (FD3). Já nesse ponto o dr. Rafael 
insinua que em algum momento da sua infância a personalidade de Lara havia se dividindo em duas 
– sugestão que não foi bem aceita pelo pai de Lara, que afirma se tratar de um caso de bruxaria 
(FD4). Nesse momento aparece uma confusão que é comumente cometida entre loucura e 
psicopatia. Estela pergunta se o problema da filha seria loucura, enquanto o médico responde 
prontamente que não, Lara não é uma psicopata (FD5). Hoje, para a psiquiatria moderna, psicopatia 
não é loucura – o termo loucura tecnicamente se refere apenas aos transtornos psicóticos, como a 
esquizofrenia. Contudo mesmo nesse estudo, utiliza-se a palavra loucura da mesma maneira ampla 
e clinicamente incorreta que o senso comum se apropria dela, visando entender a variedade de 
discursos emitidos sobre esta questão.  

No prosseguimento da novela, dr. Rafael conta para Lara da sua condição, visto que Diana 
tinha consciência da existência de Lara, porém o contrário não acontecia. Neste ínterim surge com 
força na novela o discurso que comumente na tradição histórica entende os transtornos mentais 
como possessões espirituais. O pai de Lara chama um beato para exorcizar sua filha, acreditando 
que esta seria a solução adequada para o caso de dupla personalidade, recusando o conhecimento do 
médico psiquiatra e afirmando que muitas das coisas ditas por ele eram besteira (FD4). Quando 
Diana assume a personalidade de Lara, o beato recebe a autorização para agir. Na ocasião Diana é 
chicoteada diversas vezes como forma de penitência. Quando sua tia Dalva se dá conta do que está 
acontecendo, Lara/Diana é retirada inconsciente do local. 

Em seguida é possível observar o confronto entre o saber científico e o saber mítico. 
Chamado por Dalva, o dr. Rafael aparece em cena condenando a atitude da família – que fez com 
que Lara perdesse o filho que esperava de João Coragem – colocando a situação como um atraso de 
mentalidade (FD3), não aceitando que Dalva, tia de Lara e uma mulher que vinha da capital, tivesse 
se entregue a essa espécie de crença. Nesse caso, quem questiona e condena esse tipo de leitura dos 
transtornos mentais são as pessoas que acumulam maior nível de conhecimento específico. E quem 
reproduz este discurso são os personagens com maior tendência a serem influenciados pelo senso 
comum - em Irmãos Coragem tem-se esta figura sintetizada no pai de Lara, o coronel Pedro Barros, 
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e em João Coragem, dois homens que representam a tradição do campo (= atraso, conhecimento 
popular) em relação à cidade (= modernidade, conhecimento científico),  sintetizada na figura do 
médico psiquiatra dr. Rafael.  

 Em Irmãos Coragem uma das temáticas recorrentes é a que opõe cidade e campo, 
conhecimento tradicional e o pensamento moderno defendido pela ciência e os avanços trazidos 
pelas novas tecnologias.  

 
 
Coroado é definida, por contraste ao Rio de Janeiro, como lugarejo distante, no estilo de 
vida, nos valores e nas relações de poder. (...) A oposição mais geral entre metrópole e a 
pequena cidade “atrasada” introduz o olhar do telespectador no cotidiano do vilarejo, cuja 
vida gira em torno de figuras arquetípicas dominadas pelo coronel, como o padre, o 
prefeito, o delegado, o médico, as prostitutas, os capangas. (HAMBURGER, 2005, p. 89-
90) 
 
 

É essencial lembrar que Lara, ainda que tenha passado pelo exorcismo, reage 
negativamente em relação à sugestão do pai, não aceitando se submeter voluntariamente a “esta 
espécie de cura”. Lara é uma moça culta, que veio morar em Coroado depois de ter passado anos 
distante estudando na capital, o que reforça essa oposição entre os ideais e as referências do povo de 
Coroado e das pessoas que vinham da cidade grande. Após este episódio, ao longo de toda a trama, 
Lara passa a ser tratada pelo médico psiquiatra, intercalando momentos de internação na sua clínica 
de repouso e momentos em que aparece em Coroado, ora como Lara, ora como Diana. Destaca-se 
que a clínica onde o dr. Rafael atua é colocada como “de repouso” em clara oposição aos hospícios 
(FD6), visto que os dois ambientes não representam a mesma coisa. Em certos momentos da trama, 
quando Diana assume a personalidade de Lara e se recusa a ser submetida ao tratamento, o médico 
faz ameaças à sua internação em hospícios, ambientes mais sinistros e diretamente relacionados ao 
aprisionamento, imagem coerente com o cenário dos manicômios brasileiros da década de 1970. 

Nesta mesma cena em questão, a influência da psiquiatria e da psicanálise é visível. O 
tratamento proposto para Lara inclui o uso de medicação para diminuir a frequência da alternância 
entre as duas personalidades, bem como a hipnose é amplamente usada como método, tanto para 
induzir a mudança entre Lara e Diana quando necessário, quanto para acessar memórias antigas de 
Lara - procurando encontrar as razões que originaram o seu adoecimento (FD3).  

A alternância constante entre Lara e Diana causa um profundo desgaste na personagem que 
chega ao ponto de tentar cometer suicídio. Nesta ocasião o médico coloca a tentativa de Lara como 
uma “loucura” recorrendo a um discurso do senso comum, no qual atitudes extremas são taxadas 
como loucura (FD7). Aqui o médico destaca também o papel da psiquiatria no tratamento dos 
transtornos mentais no sentido de resolver as questões da psique humana com o objetivo de fazer 
com que as pessoas vivam melhor (FD3). Neste episódio aparece pela primeira vez, o que 
posteriormente conheceremos como a terceira personalidade de Lara, que responde pelo nome de 
Márcia. Diferente de Lara e Diana que são antagônicas, Márcia se mostra equilibrada e têm maior 
controle sobre as suas atitudes. 

O aparecimento de Márcia não impede que Diana e Lara voltem a ressurgir, dificultando o 
relacionamento romântico da personagem com João Coragem e criando inúmeras outras situações 
conflituosas. Como já havia sido especulado anteriormente, no decorrer na trama, o dr. Rafael 
consegue confirmar que Lara sofreu uma lesão no cérebro durante a infância, ocasionada em uma 
briga com Márcia – filha de sua tia Dalva. Novamente aparece o discurso religioso, desta vez 
emitido por Dalva, que acredita ser a terceira personalidade de Lara uma reencarnação da sua filha 
(FD4). Na ocasião as duas meninas estavam disputando uma boneca em um local alto e então 
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caíram. Neste acidente Márcia perde a vida – razão pela qual, junto a lesão cerebral, Lara sofre um 
trauma, sendo esta a explicação dada para a origem o seu transtorno6.  

 
 
O detalhe é que, em determinado momento da trama, Glória contraiu uma meningite e teve 
que se afastar das gravações durante um mês, mas permaneceu no ar porque a produção da 
novela estava adiantada. Aliás, o médico que tratou da meningite da atriz explicou para 
Janete que casos de múltipla personalidade podiam ser fruto de uma epilepsia traumática 
provocada por um coágulo no cérebro. (FERREIRA, 2003, p. 55) 
 
 

Este episódio revela que a autora buscou informações científicas para conferir uma certa 
veracidade ao discurso que envolve o trauma de Lara. Além da interferência de um médico, Janete 
Clair usou como referência para a criação da personagem Lara/Diana/Márcia o livro, 
posteriormente transformado em filme (1957), As três faces de Eva, dos psiquiatras Corbett H. 
Thigpen e Hervey M. Checkley (FERREIRA, 2003, p. 52). As semelhanças entre as duas 
personagens são muitas, sendo que o enredo é basicamente o mesmo do filme e, na versão original, 
a história se baseia em um caso real.  

Em Irmãos Coragem, o psiquiatra responsável pelo caso indica que a única maneira de 
controlar os surtos de Lara/Diana/Márcia seria a realização de uma cirurgia, por meio da qual uma 
única personalidade restaria, porém, qual identidade permaneceria definitivamente entre a três só 
seria descoberto após a operação (FD3). A solução encontrada para a personagem reflete um 
contexto do cientificismo na psiquiatria da primeira metade do século XX, na qual o modelo 
psiquiátrico vigente era fundamentado exclusivamente no conhecimento científico, sendo a 
lobotomia e o eletrochoque (hoje denominado eletroconvulsoterapia) técnicas populares de 
tratamento dos pacientes. Nesta situação é esta intervenção cirúrgica que permite a volta de Lara 
para a convivência com a sua família, procedimento que nos remete imediatamente à lobotomia.  

 
 
De fato, a lobotomia foi indiscriminadamente utilizada em todo o mundo, pois se mostrava 
um método muito eficaz no controle do comportamento agressivo em pacientes 
psiquiátricos, em particular naqueles que sofriam de esquizofrenia. Entretanto, mais tarde 
ficou evidente que essa técnica cirúrgica causava danos irreversíveis ao cérebro e profundas 
alterações na personalidade e na afetividade dos pacientes. Consequentemente, a lobotomia 
foi abandonada no final da década de 1950. (CHENIAUX e FERNANDEZ, 2010, p. 38) 
 
 

Próximo do fim de trama, o procedimento é realizado e, entre as três mulheres 
apresentadas ao público, sobrevive Lara. Esta, porém absorveu características de Diana e Márcia, se 
fazendo uma pessoa mais alegre e confiante, que termina a trama casada com João, e mãe de um 
filho dele. Aqui o discurso presente se adéqua ao contexto da época, no qual a lobotomia era um 
recurso utilizado no tratamento de transtornos mentais, hoje já não sendo um método utilizado pela 
comunidade médica.  

 
 
 

                                                 
6 A cena em que Dalva conta a João Coragem como se dá o acidente que tira a vida de Márcia e causa a lesão em Lara 
não foi encontrada no compacto analisado. Contudo ela está presente em um Web documentário publicado no site 
Memória Globo, que reúne depoimentos e cenas da trama.  Esta cena em especial está situada entre os minutos 8’52” e 
9’16”. (MEMÓRIA GLOBO, 2016) 
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...se o problema de tripla personalidade de Lara em Irmãos Coragem foi resolvido 
satisfatoriamente com uma operação (lobotomia?) em 1970-1971 (...). Hoje as diferenças 
entre a tímida e religiosa Lara e a agressiva e exuberante Diana, passando pela ponderada 
Márcia, teriam que ser necessariamente resolvidas no divã”. (COSTA, 2000, p. 99)  

 
 

De maneira geral, ao observar o conjunto do enredo dos núcleos dramatúrgicos analisados 
se percebe que em Irmãos Coragem, a loucura é utilizada na maior parte do tempo como recurso de 
dramatização e não como objeto de conscientização sobre os transtornos mentais, como pode-se 
identificar em personagem mais recentes como no caso do personagem Tarso Cadore de Caminho 
das Índias (2009), na qual teve grande peso a ascensão do merchandising social como recurso de 
ação pedagógica inserido no interior das novelas, ou seja, a “veiculação em tramas e nos enredos 
das produções de teledramaturgia de mensagens socioeducativas explícitas, de conteúdo ficcional 
ou real” (LOPES, 2009, p.38).  

No caso de Lara, “o apelo às múltiplas personalidades ou gêmeas absolutamente diferentes 
tem uma razão de ser: nessas histórias, as contradições internas são expostas numa divisão 
maniqueísta” (COSTA, 2000, p. 99). Ou seja, esse sistema de oposição de personalidade das 
personagens tem como objetivo simplificar a leitura das tramas e a divisão entre bons e maus, o 
certo e o errado.  

Tendo como base os diferentes contextos apresentados acima, nos quais se fez alguma 
menção sobre o transtorno da personagem Maria de Lara, pode-se dizer que se tem um discurso 
polifônico, sendo que, ao todo foram identificadas sete formações discursivas (FDs) em relação à 
questão da loucura nas cenas analisadas (ver quadro 1). Também se pode concluir que o texto é 
heterogêneo, visto que estes diferentes discursos e sentidos apresentados sobre a temática do 
transtorno mental emanam de diferentes vozes – que chamaremos de enunciadores. 

Por fim, o elemento mais explícito do estudo desta personagem se dá através da análise da 
sua imagem. Este foi o fator primordial de diferenciação entre as três personalidades manifestas, 
razão pela qual Glória Menezes foi elogiada por sua atuação. O uso do figurino é uma marca que 
expressa, inicialmente, a dualidade entre Lara e Diana. O uso de decotes, saias curtas, acessórios, 
cabelo desgrenhado e batom são elementos presentes na construção da figura extravagante e 
ligeiramente vulgar – para a época – e extrovertida de Diana. Já em Lara, o visual costuma ser mais 
sóbrio e conservador, com roupas que cobrem mais o corpo, cabelo bem penteado, mantendo um 
estilo mais básico que dialoga com a sua personalidade.  É interessante que quando Márcia aparece, 
seu figurino transparece segurança e maturidade, ao mesmo tempo suas roupas são mais ousadas 
que os visuais de Lara e mais elegantes que os de Diana. Márcia mantém um equilíbrio entre os 
traços das duas outras personagens. 

Na atuação Glória Menezes inclui elementos modais, através da voz, entonação, uso de 
gestos e mesmo de vocabulário, que permitem ao espectador duvidar da unidade que existia entre 
Lara, Diana e Márcia. Por essa razão é compreensível que no início da trama houvesse uma 
confusão no sentido de ser difícil compreender se haviam duas personagens diferentes – possíveis 
irmãs gêmeas criadas em ambientes diferentes – ou se era de fato um caso de múltipla 
personalidade. Em entrevista a um Web documentário produzido sobre Irmãos Coragem (Memória 
Globo, 2016), a atriz conta que criou um trejeito – um duplo estalo com a língua e uma piscadela – 
que se transformou num código para o público identificar quando Diana era a personalidade que 
havia assumido o controle.  
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QUADRO 1 – ANÁLISE DOS RESULTADOS EM IRMÃOS CORAGEM 
 
 
Novela:  Irmãos Coragem 

Número total de cenas analisadas: 10 

 

Critério Resultados 

Heterogeneidade FD1 - Figuração do duplo: Lara e Diana são ou não a mesma pessoa? 
(Incompreensão) 
FD2 – Representação feminina e loucura. 
FD3 - Discurso científico / médico / psiquiátrico. 
FD4 - Discurso mítico. 
FD5 - Loucura x Psicopatia. 
FD6 - Discurso hospitalocêntrico. 
FD7 – Suicídio como ‘loucura’. (Senso comum) 

Polifonia E1 - Dr. Rafael (FD3; FD5; FD6; FD7) 
E2 - Pedro Barros (FD1; FD2; FD4) 
E3 - João Coragem (FD1; FD2) 
E4 – Dalva (FD1; FD4) 
E5 – Lara (FD3) 
E6 – Estela (FD5) 

Imagem Figurino: Oposição entre as roupas usadas entre Lara, Diana e Márcia. Sendo 
que os figurinos se adéquam e são um reflexo dos traços de suas personalidades. 
 
Interpretação: Glória Menezes utilizava de um recurso – um duplo estalo com a 
língua e uma piscadela - para identificar quando Diana era a personalidade 
dominante. As expressões faciais também traduzem o temperamento de 
Lara/Diana/Márcia, bem como a maneira de enunciar os textos. Enquanto Lara é 
tipicamente contida e cautelosa na hora de falar, Diana é explosiva e agressiva, 
enquanto Márcia transparece um estado de serenidade e equilíbrio.  
 
Modo de Fala: No nível da linguagem se observa a apropriação de diferentes 
tipos de vocabulário por cada uma das personagens. Constata-se, por exemplo, 
que Diana tende a utilizar com frequência um discurso informal, bem como 
expressões típicas da juventude da época, como: “baratinado”, “pra gente entrar 
num entendimento”, “hein bonitão” e “Ihh, te desconjuro, vai pra lá!”, “qual é a 
bronca, hein?” e “...dei cabo daquele patife”. Já com Lara, que é professora, e 
Márcia - que assume a profissão de jornalista - vemos um cuidado maior com o 
uso das palavras e a emissão dos enunciados de fala. 
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3. CONCLUSÃO 
 
 

Iniciamos este artigo com o objetivo de investigar se a personagem da telenovela brasileira 
selecionada para a análise – Lara de Irmãos Coragem (1970-71) – reproduzia o imaginário da 
loucura, como essas representações apareceriam e qual seria a sua relação com os contextos de 
produção das obras. De fato, percebe-se que o imaginário, no sentido de conjunto de imagens 
universais (DURAND, 2004), se manifesta no conjunto dos discursos identificados nos enredos das 
novelas – porém, de diferentes maneiras, refletindo características do seu tempo de enunciação. 

Percebe-se então, combinando este referencial com a análise dos discursos dos 
personagens selecionados, que de fato os contextos históricos e sociais moldam os discursos que 
são emitidos nos produtos culturais de massa. Na personagem Lara foi possível identificar questões 
que nos remeteram às formas de pensar a psiquiatria na primeira metade do século XX, nesse 
sentido, imaginário, representação, autoria e agendamento da imprensa formam um campo de 
forças, garantindo, em parte, a assimilação de um novo ideário social. 

As referências aos elementos que constituem a história da loucura são importantes para 
situar o telespectador a partir de imaginários coletivamente compartilhados, ou seja, a partir de 
discursos com os quais todos temos contato. Quando se fala da loucura como “encosto” ou 
“bruxaria”, como aconteceu na novela estudada, é resgatado um referencial que facilita a 
identificação dos públicos com o tema explorado. A partir daí, quando já se cria uma certa 
familiarização com o tema central, novas perspectivas, menos exploradas pelo senso comum podem 
ser inseridas nas tramas, buscando forçar alguns avanços na abordagem destas temáticas, 
introduzindo novos olhares – que fogem do consenso – no tecido social.  

Na categoria de “obra aberta” a telenovela também se modifica com o social. É importante 
lembrar que adotamos aqui a ideia da representação como um reflexo da realidade. Se nos 
basearmos no conceito físico de reflexo, teremos um fenômeno que inevitavelmente produz 
distorções, ou seja, transpondo essa ideia para o conjunto de imagens televisivas temos nestes 
produtos construções imperfeitas que não constituem a realidade em si, e que são na verdade, 
simulacros (SODRÉ, 1990). Sob essa perspectiva concluímos que a personagem aqui analisada é 
uma versão que incorpora questões do social, mas que não corresponde integralmente a realidade 
devido ao formato das telenovelas, que acima de tudo é um produto de entretenimento.  

Em relação à temática escolhida para a análise – a “loucura” –, o desenvolvimento do 
trabalho nos permite reafirmar a importância de levantar reflexões sobre aspectos relativos ao 
campo da saúde mental e à psiquiatria moderna. O transtorno mental nas suas diversas 
possibilidades, em especial no que diz respeito à saúde pública, é um tema de interesse nacional que 
exige reflexão e representatividade nos debates públicos, visto que estes são os processos que 
propiciam transformações em relação a um problema que durante séculos foi associado 
majoritariamente à exclusão do tecido social. Se pensarmos que outras questões correlatas ao tema 
como a drogadição e o alcoolismo estão constantemente sob o foco das preocupações midiáticas, se 
questiona a necessidade de trazer também à tona problematizações referentes aos transtornos 
mentais para evitar um apagamento social da temática.  

Mais uma vez nas novelas este padrão de estereotipia não foge da realidade do social. 
Vilãs, psicopatas, psicóticas, histéricas, neuróticas e vingativas. Diferentes são as formas de 
representar o suposto descontrole feminino nos enredos teleficcionais. Pensando na atualidade dos 
debates sobre o feminismo, que tem ganhado destaque e seguem pautando reflexões sobre a posição 
da mulher na sociedade contemporânea, podemos indicar uma nova possibilidade de trabalho no 
qual se propõe uma reflexão sobre quais são juízos de valor que esses discursos sobre a loucura 
feminina carregam, quais imaginários reproduzem, e de que maneiras estas representações 
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ficcionais modelam a visão sobre a mulher a partir da crítica feminista. Esta sugestão demonstra que 
este trabalho não se encerra aqui, da mesma maneira que “uma história da loucura deveria começar, 
praticamente, com a história da espécie humana” (PESSOTTI, 1994. p. 7), esta história nos 
acompanhará enquanto a humanidade persistir.  
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AS AGRURAS DO HABITAR NAS CIDADES FÍLMICAS DE GUSTAVO 

TARETTO1 

 
Aline Vaz2 

 
RESUMO 
  
O presente estudo tem como objetivo analisar os filmes Medianeras (2011) e Las Insoladas (2015), 
do cineasta argentino Gustavo Taretto, olhando para a transposição cinematográfica da cidade de 
Buenos Aires, por vezes caracterizada pelos elementos do Novo Cinema Argentino. Pressupõe-se 
que na falta de identificação com o local as personagens não se apropriam das paisagens da cidade, 
mas são enclausuradas pela arquitetura que não acolhe, mas oprime. Ambas as Buenos Aires, de 
Medianeras e de Las Insoladas, não são olhadas e olhantes, fecham as personagens em si mesmas, 
sugerem imaginários produtores de insegurança e mal-estar, causando uma rede de conflitos: a 
limitação do habitar, do movimento e do mergulho na cidade; sugerindo novos modos de ser e estar 
além dos espaços físicos, deslocando as personagens para o lugar do desejo e da frustração, em uma 
relação com imagens de consumo que projetam possíveis futuros e evidenciam o presente e a 
ausência.  
 
Palavras-chave: Cinema; Medianeras; Las Insoladas; Buenos Aires fílmicas; Habitar. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O Novo Cinema Argentino (NCA) nasce nas fendas neoliberais, durante os anos 90, que 
criou um clima de “apatia, depressão e decadência, do pessoal ao nacional, em suma, falta de 
esperança” (MOLFETTA, 2012, p. 179). Diferente das gerações anteriores que se ocupavam de 
metáforas, o NCA olha para as miudezas do cotidiano, “com forte influência do tratamento 
documental da imagem, do cinema direto” (Ibid, p. 179), como sintoma e diagnóstico social. Há 
uma marca autoral na poética do cinema argentino, em que os cineastas “são cronistas da Argentina 
democrática, pós-Alfonsin e Menem. Guardam, quase todos eles, na constituição de suas 
personagens, uma mistura de melancolia e resistência que é a chave do cinema argentino de começo 
do século” (Ibid, p. 191).   

É no contexto do Novo Cinema Argentino, da intimidade em relação e contraste com o 
público, situando o espaço fílmico da Argentina “construindo uma geografia cinematográfica que é 
retrato vivo desse país” (Ibid, p. 190), representando uma arquitetura familiar, que surge a 
filmografia de Gustavo Taretto, nascido em 1965, em Buenos Aires – Argentina, que entre os anos 
de 2005 e 2015 dirigiu filmes que podem ser interpretados como produtores cinematográficos da 
cidade criadora de vínculos afetivos. O curta-metragem Uma Vez Mais (2010) constitui uma 
reflexão do tempo-espaço vivenciado por um casal que discute a relação, enquanto caminha pela 
cidade. Em Hoje Não Estou (2007) a câmera do diretor passeia com a personagem que se adapta a 
invisibilidade arquitetônica da cidade. Paredes Vizinhas (2005) é o curta-metragem que primeiro 
                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2  Mestranda em Comunicação e Linguagens, Universidade Tuiuti do Paraná, integrante do Grupo de Pesquisa 
GRUDES (UTP) - alinevaz88@hotmail.com. Bolsista CAPES/PROSUP.  
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enquadra as personagens Martin (Javier Drolas) e Mariana (Mariana Anghileri) na Buenos Aires 
cinematográfica que virá a ser representada, futuramente, em 2011, no longa-metragem 
Medianeras, em que os protagonistas Mariana (Pilar López de Ayala) e Martin (Javier Drolas), ela, 
arquiteta que decora vitrines, e ele, programador de sites, vivem em prédios vizinhos, caminham 
pelas mesmas ruas da capital argentina em crise, consomem nas mesmas lojas, frequentam a mesma 
escola de natação, conversam no chat de bate-papo online, mas nunca se encontram, pois nunca se 
olham. Personagens solitárias, que tiveram relacionamentos rompidos, são fóbicas e vivem em uma 
cidade que as situam no mesmo espaço, mas cria dificuldades de encontro, inserindo-as em 
ambientes mal iluminados, nas ruas que criam imaginários fantasmagóricos e na intimidade de uma 
casa que oprime. Las Insoladas, originalmente um curta, em 2015 é lançado como o longa-
metragem homônimo, que narra a história de seis amigas que fazem aula de salsa e encontram-se no 
terraço de um prédio no dia 30 de dezembro de 1995 e passam a sonhar com catorze dias de férias 
nas praias cubanas. Entretanto, são assoladas pela clausura da paisagem que não as permite 
apropriar-se nem da cidade de concreto e nem do simulacro da paisagem cubana, representada no 
outdoor.  

Se em Medianeras (2011) a Buenos Aires de Gustavo Taretto esconde o céu com prédios e 
fios de fibra ótica, limitando a luminosidade da cidade tingida pela tonalidade azul com 
personagens fechadas em apartamentos claustrofóbicos, em Las Insoladas (2015) o diretor transpõe 
o claustro no calor do concreto, um sol que parece não exercer a função de lazer desejada pelas 
personagens: causa insolação e evidencia o sonho de partir. Propomos, assim, olhar para as Buenos 
Aires do cineasta, analisando questões do habitar (HEIDEGGER, 1979) que na falta da 
identificação com o local constitui deslocamentos não essencialmente geográficos, mas afetivos 
(LOPES, 2012), ligando-se ao desejo conduzido por mensagens de consumo (HALL, 2006) e às 
frustrações, que na falta de apropriação do espaço enclausuram as personagens na paisagem 
(SANTOS, 1988) de uma arquitetura que não acolhe, mas oprime.  
 
 
2. OS MALES SOCIAIS QUE URBANIZAM AS CIDADES DE GUSTAVO TARETTO  
 
 Em seus dois longas, originários de curtas-metragens, Medianeras e Las Insoladas, Gustavo 
Taretto faz uma abertura de reconhecimento da cidade, que pelo enquadramento da “câmera-olho”3, 
insere o olhar do espectador na cidade fílmica. Ao transpor cidades portenhas para a tela do cinema, 
o cineasta cria cidades cinematográficas que partem de conflitos do cotidiano, vivenciados pelos 
habitantes do espaço urbano. As histórias partem do local, a Argentina, para o global, as metrópoles 
do mundo e suas populações. Os espectadores podem se identificar com os espaços fílmicos e seus 
imaginários4, tão próximos daqueles que têm lugar nas cidades físicas. 
 Em Medianeras, por aproximadamente quatro minutos, a cena inicial nos conduz por 
imagens associadas a voz off da personagem Martin. A câmera que mostra diversos planos de 
Buenos Aires, é uma subjetiva, onde o olhar da personagem nos coloca como olhantes e olhados 
para e pela tela do cinema, para e pela cidade fílmica, incorporando um imaginário de emoções 
sugeridas no percurso cinematográfico: uma cidade culpada pelos males da sociedade – a agonia, a 
depressão, os suicídios, as neuroses, a insegurança – em que a promessa de luminosidade raramente 
é cumprida.  
 Em Las Insoladas, na cena inicial de aproximadamente dois minutos e trinta segundos, 
                                                 
3  Na concepção de Ismail Xavier (2005) o conceito de “câmera-olho” constitui-se como uma metáfora construtora do “efeito 
janela” por intermédio do movimento da câmera que carrega o espectador para dentro da tela. 
4  O imaginário constitui-se pelo olhar social sobre os objetos, "não vemos o que está diante de nós, mas sim o que 
imaginamos de modo grupal e nos é imposto como percepção" (SILVA, 2014, p. 37). 
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somos conduzidos pelo olhar da câmera e uma trilha sonora, sem voz off a câmera nos insere em 
uma cidade que ganha luminosidade, o sol dá um tom dourado à cidade, que inicialmente surge 
escurecida pelas sombras (Figura 01). No entanto, a iluminação da cidade logo parece deslocada, no 
concreto das edificações o sol parece evidenciar os sentimentos de não pertença, aquece demais e 
provoca males, como a insolação.  
 

  
FIGURA 01 – EM MEIO AS EDIFICAÇÕES O SOL OCUPA UMA POSIÇÃO DE “ESTRANGEIRO”. 
FONTE: FRAMES DO FILME LAS INSOLADAS 

 
 Se à primeira vista a Buenos Aires dos anos 90 de Las Insoladas parece mais iluminada e 
menos opressora que a cidade de 2011 de Medianeras, na sequência conhecemos seis mulheres de 
biquínis no alto de um prédio – não é uma cobertura, apenas um terraço, a laje do prédio –, um 
lugar em que o cachorro não é bem-vindo, pois segundo a afirmação de uma personagem, nem 
mesmo elas deveriam estar lá. As mulheres reclamam que os invernos estão mais longos, que com a 
ausência do sol, citado como antidepressivo, precisarão se medicar, uma vez que as personagens 
relatam insônia, relacionamentos mal resolvidos, empregos que não lhes garantem satisfação – ao 
longo da película a fala introdutória de Martin, referente aos males da cidade, em Medianeras, 
parece se reproduzir no alto do prédio de Las Insoladas.  
 Quando pensamos na cidade como potencial lugar de experiências afetivas, que afeta e é 
afetado pelos seus habitantes, consideramos que a cidade desenvolve sentidos no interior do 
habitante que se apropria dos sentidos externos do espaço. Há necessidade e desejo na forma e 
conteúdo. O espaço não pode ser determinado como isolado e único, mas como um conjunto de 
coisas e seres que se relacionam ao ver, perceber e habitar experiências sensíveis: “O espaço deve 
ser considerado como um conjunto indissociável de que participam, de um lado, certo arranjo de 
objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os 
anima, ou seja, a sociedade em movimento” (SANTOS, 1988, p. 26).  
 Percebe-se que na falta de experiências vivenciadas no espaço físico das Buenos Aires 
fílmicas existe uma ausência de relação afetiva com o espaço local. As personagens identificam-se 
com o outro: simulacros e imagens de consumo. A personagem de Las Insoladas trabalha revelando 
fotografias, coleciona imagens dos clientes – revela para si fotos de outros –, o que a amiga 
estudante de psicologia vê como uma crise de identidade, que na falta de satisfação com a sua 
própria vida deseja ser o outro. Logo, percebe-se que na falta de identificação com o local, todas as 
personagens buscam identificação no outro5, veem em Cuba e no comunismo uma oportunidade, 
traçam um objetivo: no próximo 30 de dezembro, prazo de exatamente um ano, deverão estar em 
Cuba, para viver 14 dias de férias, que logo torna-se o desejo de permanecer no país comunista, 
planejando uma migração ilegal.  
 O outdoor que aparece no topo do prédio de Las Insoladas é uma janela para o sonho das 

                                                 
5  Stuart Hall (2006, p. 81) compreende que “[...] as pessoas mais pobres do globo, em grande número, acabam por acreditar 
na "mensagem" do consumismo global e se mudam para locais de onde vêm os "bens" e onde as chances de sobrevivência são 
maiores”. As personagens dos filmes de Taretto buscam identificações com o consumo global pelo deslocamento afetivo, um “desejo 
cosmopolita de estar no mundo sem deixar de estar no local” (LOPES, 2012, p. 13), deslocando-se por intermédio de paisagens 
transitórias, por exemplo, os arquivos vicinais, como outdoors (SILVA, 2014).  
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personagens, as praias cubanas, uma janela que, assim como o simulacro de Paris em Medianeras, 
não leva para lugar algum, apenas reafirma a falta de identificação com o local e cria uma fuga por 
intermédio do desejo de pertencer a outro lugar. Esse desejo em Medianeras é transposto na janela 
do ciberespaço, nos arquivos vicinais6 que emolduram as janelas nas medianeras; em Las Insoladas 
é transposto nas fotografias de viagem de uma desconhecida, no outdoor de Cuba, nas revistas, nas 
marcas dos países de primeiro mundo, Adidas e Hard Rock, no globo que abriga uma praia, 
fabricado no Taiwan. Percebe-se nas personagens de ambos os filmes que elas mantêm uma postura 
junto as imagens globais, que remete ao tédio, estão desinteressadas pelo espaço que habitam, não 
se apropriam da paisagem local e também não se apropriam dos simulacros7, pois são apenas 
paisagens fixas (Figuras 02 e 03). 
 

 
FIGURA 02 – AS PERSONAGENS NÃO PODEM HABITAR A PAISAGEM. 
FONTE: FRAME DO FILME LAS INSOLADAS 

 

 
FIGURA 03 – AS PERSONAGENS NÃO PODEM HABITAR A PAISAGEM. 
FONTE: FRAME DO FILME MEDIANERAS 

 
2.1 A CLAUSURA DA BUENOS AIRES EM MEDIANERAS  
 
 A sensação de claustro é transposta na arquitetura de alguns edifícios de Medianeras, que 
mantêm as varandas em suas formas, porém não ocupadas pelas personagens. Pelo medo da 
interação com a comunidade local, moradores não abrem as janelas, que seriam mediadoras do 
olhar para o mundo olhado e olhante. Zygmunt Bauman discorre sobre a falta de experiência vivida 

                                                 
6  Armando Silva considera como arquivos vicinais, dentro de sua biografia, “os grafites, os estudos sobre vitrines e outdoors 
de cidades, onde se analisaram os pontos de vistas urbanos de circulação comunal” (SILVA, 2014, p. 127-8). 
7  Ver Jean Baudrillard (1991, p. 151): o autor trata de três categorias de simulacros, “a primeira categoria corresponde o 
imaginário da utopia. A segunda a ficção científica propriamente dita.” E a terceira baseia-se “na informação, no modelo, no jogo 
cibernético – operacionalidade total, hiper-realidade, objectivo de controle total”.  
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na cidade: 
 

O problema, porém, é que, com a insegurança, estão destinadas a desaparecer das ruas da 
cidade a espontaneidade, a flexibilidade, a capacidade de surpreender e a oferta de aventura, 
em suma, todos os atrativos da vida urbana. A alternativa à insegurança não é a beatitude da 
tranquilidade, mas a maldição do tédio (BAUMAN, 2009, p. 68).  

 
 Na tentativa de possibilitar novos modos de vida a arquitetura recria suas formas, criando 
irregularidades estéticas, que segundo a personagem Martin, refletem as irregularidades dos 
habitantes da Buenos Aires fílmica (Figura 04). Desse modo, o sujeito pós-moderno, aquele que, de 
acordo com Stuart Hall (2006), abriga várias identidades, é refletido na arquitetura que abriga vários 
modelos estéticos, porém um mesmo modo de viver, enclausurado. O morador fechado em sua 
“caixa de sapato”, como advertem os protagonistas, ao dialogar com as irregularidades estéticas e 
éticas remete “a observação observadora. Que não é mais "participante" da ação, mas observa 
também a si própria como sujeito que observa o contexto. É meta-observação” (CANEVACCI, 
1993, p. 31).  
 

 
FIGURA 04 – OS ENQUADRAMENTOS EVIDENCIAM AS IRREGULARIDADES ESTÉTICAS DA CIDADE. 
FONTE: FRAME DO FILME MEDIANERAS 
 
 Em uma vida segura e imóvel a cidade arrisca-se a deixar de ser possuída, podendo acarretar 
em um desinteresse pelo espaço local. Bauman (2009) evidencia que quanto mais o sujeito se fecha 
em si mesmo, mais se desarma diante do vórtice global, tornando-se mais fraco na hora de decidir 
sobre os sentidos e as identidades locais. Sendo “nos lugares que se forma a experiência humana, 
que ela se acumula, é compartilhada, e que seu sentido é elaborado, assimilado e negociado” (Ibid, 
p. 34), ao abandonar o interesse pelo local, o sujeito corre o risco de minimizar as experiências 
sensíveis no espaço físico.  
 Massimo Canevacci (1993, p. 15) afirma que a comunicação urbana se dá por meio “de 
querer perder-se, de ter prazer nisso, de aceitar ser estrangeiro, desenraizado e isolado, antes de se 
poder reconstruir uma nova identidade metropolitana”. Em uma cidade fechada para o perder-se, 
experimentar e arriscar-se não há como compreender e possuí-la, o que, nos termos de Martin 
Heidegger (1979), constituiria o habitar. O sujeito que não vive a cidade, de fato não pode habitá-la. 
Canevacci nos convida a saltar na metrópole, num movimento em que se necessita estar dentro e 
fora. Por isso aqui, em Medianeras, a importância das janelas, como problematizadora, em relação à 
experiência do habitar a cidade: é na janela que se faz possível estar dentro e fora, é dela que 
podemos saltar para a cidade.  
 Após presenciar um acidente, incluindo o suicídio de um cachorro que passara a vida 
trancado na varanda e que tenta saltar nessa cidade opressora do filme, Mariana observa o menino 
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que tenta movimentar-se na sacada, um pequeno espaço externo a casa (Figura 05). Nota-se que 
sem deixar de pertencer ao apartamento as grades enclausuram o sujeito. A criança vai e volta com 
a sua bicicleta, sem encontrar saída. Uma arquitetura que privilegia a estética da segurança não 
permite fuga, movimento; muito menos o mergulho na cidade, pois isso seria a morte para o 
morador inseguro, evidenciada pelo suicídio do cachorro. A criança está sozinha nesse mundo que 
media o dentro e o fora, não pertencendo nem ao dentro e nem ao fora. Como as vitrines decoradas 
por Mariana, a varanda funciona como um lugar perdido. 
 

 
FIGURA 05 – A VARANDA FUNCIONA COMO UM LUGAR PERDIDO. 
FONTE: FRAME DO FILME MEDIANERAS 
 
 Percebe-se que na falta de experiências vivenciadas no espaço físico da Buenos Aires 
fílmica existe uma ausência de relação afetiva com o espaço local. As personagens, Martin e 
Mariana, que tentam conviver com rompimentos amorosos, trancam-se em si, sem que efetivamente 
olhem e possam ser olhadas para e pela cidade, enquadrando uma vida protegida por mediações, 
janelas fechadas que precisam ser abertas e então produzir um elo comunicacional entre o interno e 
externo. 
 
2.2 A CLAUSURA DA BUENOS AIRES EM LAS INSOLADAS  
 
 A opressão da Buenos Aires de Las Insoladas é caracterizada pelo decorrer de um dia de 
seis amigas, que querem viajar para praias cubanas, mas continuam em trajes de banho na laje de 
um prédio, que é enclausurado pela imagem caótica da cidade invadida por edifícios (Figura 06). 
Nota-se que as mulheres planejam ir para Cuba, enquadradas em um espaço diminuto (Figura 07), 
que não é o espaço da casa como em Medianeras, mas exerce o mesmo significado opressor; 
lembrando a imagem de uma cela, as personagens são aprisionadas pela arquitetura física da cidade, 
como se o espaço diminuísse, enquanto os sonhos crescem.   
 

 
FIGURA 06 – AS PERSONAGENS – EM TRAJES DE BANHO – SUGEREM A NÃO PERTENÇA EM MEIO AO 
CAOS ARQUITETÔNICO. 
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FONTE: FRAME DO FILME LAS INSOLADAS 
 

 
FIGURA 07 – A ARQUITETURA NÃO OFERECE POSSIBILIDADES. 
FONTE: FRAME DO FILME LAS INSOLADAS 

 
 A piscina também é diminuta, os corpos precisam manter-se imóveis, enclausurados em um 
lugar que parece mais o protótipo de uma piscina (Figura 08) – como as maquetes de Mariana em 
Medianeras, pequenas demais para permitir o habitar –, as personagens não se movimentam, 
permanecem no desconforto do estar em um lugar que não permite o ser8: estão no espaço destinado 
ao nadar, mas não são nadantes9.  
 

 
FIGURA 08 – A PISCINA NÃO PERMITE O MOVIMENTO. 
FONTE: FRAME DO FILME LAS INSOLADAS 

 
 Os enquadramentos dos corpos das personagens evidenciam o não pertencimento na 
paisagem de concreto: elas são douradas e vestem biquínis coloridos, o que destoa da palidez da 
infraestrutura física à qual estão inseridas; estão imóveis tomando um banho de sol que não parece 
bronzear, mas queimar (Figura 09); na imobilidade dos corpos nota-se uma ausência de vida, corpos 
que não se apropriam afetivamente do espaço, pois compreende-se que o espaço se concretiza em 
ações: o espaço da metrópole é o espaço da vida, é onde as relações sociais ganham existência, em 
seus limites e possibilidades, nas condições mais banais do cotidiano. O espaço, assim, torna-se 
apropriação de sentido, pensado, experimentado e apropriado pelo indivíduo. O corpo do habitante 
é presença no plano do lugar, onde emprega o tempo do dia a dia. “A nossa existência tem uma 
corporeidade, pois agimos por meio do corpo – ele nos dá acesso ao mundo, é o nó vital, imediato, 
visto pela sociedade como fonte e suporte de toda a cultura” (CARLOS, 2001, p. 35). 

 

                                                 
8  Segundo Martin Heidegger (1979) para o sujeito habitar o mundo é preciso ser e estar de modo a demorar-se, residir nesse 
espaço de relações, existências que transformam paisagens. 
9  O termo “nadantes” faz referência ao habitar na cidade fílmica que pode se dar no “espaçamento tramado do olhante e do 
olhado, do olhante pelo olhado” (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 147).  
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FIGURA 09 – O ENQUADRAMENTO SUGERE A AUSÊNCIA DE VIDA - MOVIMENTO. 
FONTE: FRAME DO FILME LAS INSOLADAS 

 
 No alto do prédio as personagens se deslocam neste espaço, mas não saem do lugar, não 
podem mergulhar no espaço da cidade, por vezes arriscam-se em movimentos que poderiam jogá-
las no espaço da cidade, mas que também seria a morte – o mergulho na cidade nunca é permitido 
como apropriação, mas como um sintoma de insegurança e abismo – como o caso do suicídio do 
cão em Medianeras. Quando a personagem se coloca em um lugar de possível mergulho na cidade, 
porém de risco, para posicionar sua câmera, não é para a cidade que ela olha, é para o outdoor de 
Cuba (Figura 10), é para uma paisagem que é sonho e frustração: lembra o desejo de habitar outro 
lugar e a não apropriação do lugar em que está, mas não se vive.   
 

 
FIGURA 10 – A PERSONAGEM NÃO É OLHANTE E OLHADA PARA E PELA CIDADE. 
FONTE: FRAMES DO FILME LAS INSOLADAS 
 
 Compreende-se que as personagens atingidas pela insolação estão em um lugar perdido no 
“entre” que não se trata da cidade em suas possibilidades e nem da chegada à praia cubana (Figura 
11). Elas habitam a brecha do desejo, constroem um imaginário de possibilidades – de um futuro 
em outro lugar; trata-se da “construção de territórios e formas de pertencimento; [...] O entre-lugar 
está embasado teoricamente no simulacro e na diferença [...]” (LOPES, 2012, p. 25). Numa 
condição de entre-lugar as personagens quebram as fronteiras, vivendo outros lugares sem que 
sejam essencialmente físicos, vive-se o desejo de encontro com o imaginário construído por 
intermédio dos meios de comunicação e as paisagens transculturais que invadem as metrópoles.  
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FIGURA 11 – AS PERSONAGENS NÃO VIVEM A CIDADE: SONHAM COM A IMAGEM DE CONSUMO 
IMPRESSA NO OUTDOOR. 
FONTE: FRAME DO FILME LAS INSOLADAS 

 
 

3. CONCLUSÃO 
 

Observando os longas-metragens de Gustavo Taretto, Medianeras (2011) e Las Insoladas 
(2015), traçamos percursos guiados pelos elementos cinematográficos vistos na tela, identificando e 
tentando interpretar uma cultura que reconhecemos: o convívio na cidade, principalmente nas 
metrópoles ocidentais, os padrões arquitetônicos que vemos e identificamos como resultantes de 
uma cultura do medo, da solidão e da opressão. As percepções foram conduzidas pelas 
representações fílmicas, como a cidade foi enquadrada para causar sensações e criar efeitos de 
sentidos implicados pelas estratégias audiovisuais, transpondo uma carga sensível para a tela. 
 Procuramos localizar uma estética recorrente no cinema argentino caracterizado pelo 
chamado Novo Cinema Argentino, que nos insere em um pensar sobre a temática que produz filmes 
com detalhes do dia a dia, histórias de personagens que vivem no tédio de espaços reconhecidos 
pelo espectador, geografias familiares, com personagens do cotidiano, que aproximam as histórias 
do público e ampliam reflexões, potencializando os conflitos entre o interno e o externo daquele que 
habita a cidade dentro e fora da tela. Olhamos para as Buenos Aires de Gustavo Taretto percebendo 
como a organização arquitetônica e as relações afetivas com o espaço conduzem a apropriação do 
espaço, dificultando o habitar, o elo tramado entre a cidade e o habitante, o olhante e o olhado, 
acarretando na falta de identificação com o local em uma busca por imagens de consumo global.  

Em suma, percebemos que o espectador olha para uma paisagem que se torna habitada 
quando olhada e olhante; o cineasta cria cidades cinematográficas, permitindo os diversos olhares 
para a Buenos Aires. Compreende-se que o espaço não pode ser determinado como isolado e único, 
mas como um conjunto de coisas e seres que se relacionam ao ver, perceber e habitar experiências 
sensíveis: os filmes de Taretto olham e são olhados para e pela capital argentina, suas personagens, 
espectadores, possibilidades e encontros físicos e afetivos.  
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 REALIDADE E FICCIONALIZAÇÃO:  
uma análise comparativa entre narrativas telejornalística e cinematográfica na reportagem do 
Jornal Nacional Multidão cobre as ruas do Rio para ver o Papa Francisco e no filme O banheiro 

do papa 1 
 

Marina da Silva Cardozo2 
Lisiane Fagundes Cohen3 

 
RESUMO 
  
O presente trabalho busca estudar as possíveis semelhanças entre a narrativa cinematográfica e a 
narrativa telejornalística. Para tanto, compara as formas de construção da narrativa do cinema e do 
telejornalismo, utilizando como objetos de estudo a reportagem Multidão cobre as ruas do Rio para 
ver o Papa Francisco, transmitida originalmente pelo Jornal Nacional, da TV Globo, e publicada no 
site Globo.TV em 22 de julho de 2013, e o filme O banheiro do Papa, longa-metragem de 
coprodução brasileira, francesa e uruguaia lançado em 2007. Utilizando como base estudos de 
narrativa, bem como pesquisa sobre teorias do jornalismo, a pesquisa se desenvolve por meio da 
metodologia de análise fílmica para estudar os objetos escolhidos, como modo de abarcar os 
diversos elementos que constituem a narrativa audiovisual. Após a análise dos objetos de estudo, os 
resultados obtidos na pesquisa apontam para a existência de semelhanças entre a narrativa 
cinematográfia e a narrativa telejornalística. 
 
Palavras-chave: Narrativa; Cinema; Telejornalismo; Ficcionalização. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 A expressão de informações em forma de imagem acompanhada de som é algo que nos 
acompanha diariamente, de diversas formas. Entre elas, o cinema e o telejornalismo se encaixam 
nessa mesma definição. O que difere é a forma como esta história é construída narrativamente. 

No Jornalismo, há um campo em construção que, ao contrário da ideia mecanicista de que o 
jornalismo é um conjunto de técnicas, entende a disciplina como uma forma de conhecimento. 
Quando o jornalista elabora um texto, seleciona informações e combina as mesmas, que, juntas, vão 
gerar uma mensagem, ou, melhor, um discurso, não apenas o resultado de pura técnica, refletindo a 
realidade. Destes discursos, a partir de suas combinações e relações, se faz uma construção, com 
base em fatos. Esta construção é a narrativa jornalística. 

Assim como o jornalismo – e de forma imensamente mais expressa –, a obra 
cinematográfica também é normalmente uma narrativa, semelhante em diversos níveis ao 
telejornalismo. Segundo Gutfreind (2006, pg. 2), “o cinema, como outras mídias, funciona como 
um produto de base da sociedade contemporânea, participando da psiquê da comunidade, da 
consciência e da experiência dos indivíduos”. O filme mais que mera obra ficcional, é o resultado 
da interação entre o objeto e o diretor e de uma tensão entre a imagem e seu originário. O que 
                                                 
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM. 
2 Autora, Bacharel em Jornalismo, marina.s.cardozo@gmail.com 
3 Orientadora, Mestre em Comunicação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), 
lisianecohen@gmail.com. 
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aparece na tela é uma construção do que realmente foi gravado e do enredo que origina a produção. 

Em julho de 2013, aconteceu a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Rio de Janeiro. 
Marcada pela vinda do Papa Francisco pela primeira vez ao Brasil, o evento foi amplamente 
divulgado, especialmente no meio televisivo. Durante o período de 15 – cinco dias antes da chegada 
do Papa – a 29 de julho – cinco dias depois de sua partida –, o assunto foi a grande atração de 
diversos canais, como Globo, Band e Record. Nenhum, porém, compara-se à Rede Globo, que 
exibiu 460 matérias jornalísticas sobre o assunto em telejornais de âmbitos nacional e regional. 

A situação lembra o enredo do filme O banheiro do Papa, coprodução brasileira, francesa e 
uruguaia de 2007. Baseado em fatos, o filme retrata o impacto da visita de João Paulo II, em 1988, a 
Melo, uma pequena cidade uruguaia próxima à fronteira com o Brasil. A expectativa criada em 
torno da vinda do Papa, especialmente pela mídia local, estabelece na população uma esperança de 
mudança de vida, e a preparação para a chega do pontífice é abordada durante todo o filme. 

Observando o telejornalismo de cobertura da Jornada da Juventude, bem como a história do 
filme O banheiro do Papa é possível perceber que a forma de construir a narrativa em ambas as 
produções pode apresentar semelhanças, as quais o projeto visa pesquisar.  
 
2. A MUDANÇA DE PARADIGMA NO JORNALISMO 
 
 Criada e repetida desde os primórdios da notícia, a história da relação do jornalismo com a 
objetividade e com a factualidade vem desde o século XIX, influenciada pelo Determinismo 
Científico 4 , que se traduzia para as ciências sociais como Positivismo 5 . Seguindo o modelo 
positivista, o jornalismo passou a valorizar a factualidade e a objetividade, como estratégia em meio 
à industrialização da imprensa (ARAÚJO, 2011, p. 8): a criação e disseminação de uma visão 
indiferente agradaria a mais públicos e atrairia mais anunciantes, e, consequentemente, mais 
dinheiro. Para os jornalistas da época, o que apuravam não era um relato do acontecimento, mas o 
fato falando por si, e era dever do jornalista relatar esse fato sem tomar partido ou mostrar emoções 
no processo (SOUSA, 2000).  

Neste contexto, surge a primeira teoria de jornalismo (CASTRO, 2012): a teoria do espelho, 
segundo a qual “as notícias são como são porque a realidade assim as determina” (VIZEU, 2002a). 
Essa visão foi fortalecida nas décadas de 1920 e 1930, quando, nos Estados Unidos, surgiu o 
conceito “objetividade”6 (TRAQUINA, 1999).  

Na década de 1960, entretanto, o mito da objetividade no jornalismo (SOUSA, 2000) 
começa a ser posto em causa, com o surgimento de teorias que questionam a capacidade do homem 
de alcançar e expressar a realidade pura. Isso é consequência de descobertas que vinham ocorrendo 
em outros ramos do conhecimento desde o surgimento da física quântica e seu impacto no 
Determinismo Científico, em 1900.  No jornalismo, duas teorias pela primeira vez trabalham com o 
conceito do jornalismo não como espelho da realidade, mas como construção social dela: a teoria 
estruturalista e a teoria etnoconstrucionista, ou teoria do newsmaking, que são principalmente 
complementares, ainda que divirjam em determinados pontos (TRAQUINA, 2001). 

Para a teoria estruturalista, as notícias são um produto social construído a partir de três 
fatores fundamentais (TRAQUINA, 2001): a organização burocrática dos meios de comunicação, 
que compreende a estruturação do jornal em editorias específicas, que limitam a gama de assuntos 
abordados na publicação; a estrutura dos valores-notícia; o momento de construção da notícia, 

                                                 
4 Movimento do pensamento mundial que reduz o mundo ao material e acredita que a natureza age de forma mecânica,  
5 Doutrina baseada na observação do mundo físico e de seus fenômenos.  
6 Segundo Schudson (2010), o conceito surge como método de expressão de um mundo em que os fatos não eram 
confiáveis, em razão do surgimento das relações públicas e da larga eficácia da publicidade e da propaganda na 
Primeira Guerra Mundial.  
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definido como a contextualização do assunto a ser apresentado na notícia e do enquadramento dado 
ao fato, elementos que constituem o processo de tornar um acontecimento significativo. 

Já a teoria etnoconstrucionista interpreta o processo de produção da notícia como “um 
processo interativo onde diversos agentes sociais exercem um papel ativo no processo de 
negociação constante” (TRAQUINA, 2001, p. 99). Como Tuchman (in TRAQUINA, 1999) e 
Traquina (2001) destacam, um fato não é automaticamente uma notícia: apenas após o tratamento 
do jornalista, que consiste na percepção, seleção e transformação do assunto, que surge a notícia. 
Complementando o raciocínio, Molotch e Lester (in TRAQUINA, 1999), defensores da teoria, 
sublinham que nem todas as ocorrências são acontecimentos: “a constituição de um acontecimento, 
ou de uma questão em notícia, significa dar existência pública a esse acontecimento ou a essa 
questão” (TRAQUINA, 2001, p. 100). 

Apesar das diferenças, ambas as teorias compartilham o paradigma da notícia como 
construção da realidade. Encarando a notícia como construção, ambas as teorias entendem a notícia 
como uma narrativa, histórias influenciadas por quem as produz – os jornalistas – e pela sociedade a 
quem são destinadas.  

A ideia do jornalismo como narrativa, ainda hoje, não é bem aceita, apesar de as teorias 
terem sido desenvolvidas há quase cinquenta anos, visto que encarar o jornalismo como construção 
abalaria os princípios da legitimidade e da credibilidade, cunhados ainda no século XIX, intrínsecos 
na identidade do jornalista como profissional. Tuchman destaca, porém, que se referir ao jornalismo 
como narrativa não diminui seu nível de credibilidade: “dizer que uma notícia é uma história não é, 
de modo algum, rebaixar a notícia, nem acusá-la de ser fictícia. Melhor, alerta-nos para o fato de a 
notícia, como todos os documentos públicos, ser uma realidade construída possuidora de sua 
própria validade interna” (TUCHMAN in TRAQUINA, 1999, p. 262). 

O jornalismo, portanto, constrói uma realidade, cria narrativas a partir de acontecimentos 
reais. E, no telejornalismo, o faz utilizando a linguagem audiovisual, produzindo uma narrativa 
audiovisual. 

 
3. A NARRATIVA CINEMATOGRÁFICA E A NARRATIVA TELEJORNALÍSTICA 
 
 A imagem está intrinsecamente relacionada à evolução do ser humano: “A humanidade 
dispôs duas vias fundamentais de conhecimento. A história configura a memória coletiva da 
sociedade, e o mito proporciona o conteúdo a seus sonhos e aspirações mais profundas 7 ” 
(JIMÉNEZ, 1996, p. 7-8). Jiménez afirma que ambas as vias de conhecimento abarcam as 
narrativas audiovisuais. À história, os relatos informativos dos arquivos midiáticos, como os 
produtos jornalísticos, oferecem material de referência obrigatória sobre a época em que foram 
realizados (JIMÉNEZ, 1996); da mesma maneira, no viés mítico, o cinema, por exemplo, ao ficar 
na fronteira entre a realidade e a ficção, monopoliza a representação ficcional do homem 
contemporâneo (JIMÉNEZ, 1996). 
 “A essência de sua narrativa [a do filme] reside [...] na criação e na composição de seus 
planos, cenas e sequências” (ZANI, 2009, p. 142). Entretanto, há diversos modos de se construir 
uma narrativa no cinema: não há uma regra universal que define como um roteiro deve ser feito ou 
uma história, conduzida (MCKEE, 2006). Cada filme exige uma forma diferente de contar sua 
trama, assim como cada cineasta entende de maneira distinta como seu projeto pode se apresentar 
de forma mais clara, eficiente e interessante – ou de que maneira os efeitos pretendidos serão 
causados mais efetivamente. 

 
Como cada plano é determinado por um recorte específico ao enquadrar uma imagem, são 

                                                 
7 Tradução nossa; original em espanhol. 
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os enquadramentos que definem a composição da imagem e a totalidade do que vemos na 
tela. Os enquadramentos sempre estão conjugados com o posicionamento das câmeras, 
porque esses estabelecem o ângulo das tomadas e a junção enquadramento/posicionamento 
da câmera é que vai determinar a base de uma narrativa cinematográfica (ZANI, 2009, p. 
142). 

 
Zani (2009), Gaudreault e Jost (2009) falam sobre o plano como unidade mínima de sentido do 

filme, como base da narrativa, conceito que engloba tanto a imagem quanto o som contidos no 
plano. Partindo de todos os elementos que formam o plano, percebe-se que não há uma fórmula 
correta de como combiná-los – tanto os elementos do plano quanto os plano entre si – para formar a 
narrartiva cinematográfica.  
 “Apesar das variações de design de eventos serem inumeráveis, elas têm limites. Os cantos 
mais distantes da arte criam um triângulo de possibilidades formais que mapeiam o universo das 
estórias” (MCKEE, 2006, p. 55). A partir de categorias que levam em conta elementos 
imprescindiveis para que um tipo de trama seja considerado como tal, McKee (2006) encaixa todos 
os filmes em três tipos básicos de estruturação narrativa: Arquitrama, Minitrama e Antitrama. No 
presente artigo, desenvolveremos a Arquitrama, estrutura na qual o objeto de pesquisa O banheiro 
do Papa se encaixa. 

 A Arquitramam segundo McKee (2006) é a narrativa clássica. Conta a história de um único 
protagonista, de qualquer sexo ou idade, e esse protagonista é a estrela do filme, que toma atitudes 
em relação às pessoas e ao universo que o cercam para alcançar seus objetivos (MCKEE, 2006). A 
história da Arquitrama é conduzida por uma série de acontecimentos externos – o que, reforça 
McKee (2006), não significa falta de conflitos internos do protagonista, e sim a ênfase do filme 
sobre as lutas externas. A narrativa clássica segue um tempo linear, cronológico – ainda que possa 
ter flashbacks (MCKEE, 2006). O mundo ficcional em que se desenvolve a Arquitrama é verossímil 
em seu contexto e se mantém consistente durante todo o filme (MCKEE, 2006). Tudo o que 
acontece em uma história de design clássico tem uma motivação e um efeito; a Arquitrama ressalta 
a interconectividade do mundo em seus mais diversos níveis (MCKEE, 2006). Por fim, a narrativa 
clássica estabelece um final fechado, em que todas as perguntas criadas são respondidas: “O público 
deixa o cinema após uma experiência fechada – nenhuma dúvida, nada insaciado” (MCKEE, 2006, 
p. 58). A Arquitrama, por sua vez, nega os preceitos da narrativa clássica, e a Minitrama consiste 
em uma narrativa clássica que se desenrola “dentro” do personagem, ou seja, lida com conflitos 
internos. 
 Independentemente do formato da narrativa, Gaudreault e Jost (2009) salientam o 
distanciamento do cinema da realidade, quando afirmam que o mundo retratado no filme não é o 
mundo real, ainda que possa ser semelhante, mas um mundo criado a partir da perspectiva do 
realizador. A realidade fílmica estabelece suas regras próprias, isto é, o universo fílmico não 
necessariamente precisa ter uma validade fora de sua realidade, e situações que no contexto de um 
filme parecem plausíveis não precisam ser verossímeis no mundo real. 

Resgatanto as características de Christian Metz, apresentadas por Gaudreault e Jost (2009), 
quando à narrativa em geral, uma das diferenças mais evidentes entre o mundo real e o mundo 
fílmico é o tempo. O cinema apresenta duas temporalidades, mas a temporalidade da narrativa 
difere do tempo real, pois apresenta lapsos: “O fundamental para o espectador de uma narrativa 
cinematográfica é entender que a história contada e a sucessão de suas imagens suprimem o tempo 
real através de suas cenas e sequências” (ZANI, 2009, p. 148).  
 É possível perceber que, para formar uma narrativa cinematográfica, é preciso fazer escolhas 
de como trabalhar e combinar seus elementos para atingir seu objetivo, seja contar uma história, ou 
causar determinado efeito no espectador: 

 
A linha narrativa de um filme baseia-se na construção do olhar de alguém sobre algo, e o 
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repertório cultural, imagético e cinematográfico do realizador é um fato determinante no 
caminho que uma obra irá seguir. (…) Além de uma construção narrativa baseada na 
montagem de um enredo em que o tema é definido, um filme se constrói em detalhes, com 
a escolha de um enquadramento, de um movimento de câmera ou das qualidades de uma 
iluminação que servirá a um propósito claro e que terá por finalidade engrandecer a 
imagem de acordo com o efeito desejado (ZANI, 2009, p. 148). 

 
 Portanto, seguindo o pensamento de Zani (2009), pode-se afirmar que uma mesma história 
pode ser contada de diferentes maneiras, a depender do que o realizador quer mostrar ou causar. A 
obra final depende também não apenas de decisões conscientes do diretor, mas também de seus 
ideais inconscientes, do que está intrínseco em seu pensamento, e que ajudará a construir esta outra 
realidade, a realidade cinematográfica usada como pano de fundo da narrativa. 

Baseado na mesma linguagem do cinema, o telejornalismo é o gênero televisivo mais antigo 
do Brasil (CABRAL in PORCELLO, VIZEU e COUTINHO, 2012), e, segundo Leal (2009), tendo 
em vista a relevância da televisão na sociedade, pode ser encarado como a principal categoria do 
campo jornalístico, a mais utilizada como fonte de informação. “Assim, ele tem extrema 
importância na difusão das notícias, dos fatos e dos acontecimentos” (LEAL, 2009, p. 15). 
 O programa telejornalístico mais comum e mimetizado na televisão brasileira é o telejornal. 
Dentro do telejornal, são apresentadas notícias sobre temas distintos e nos mais diferentes formatos, 
a depender de fatores variados, como disponibilidade de recursos visuais e “importância” do fato 
noticioso dentro dos critérios jornalísticos. Há diversas definições de formatos dentro do 
telejornalismo, apresentados por igualmente variados autores. Destacado aqui, está a reportagem8. 
 A reportagem, o modo mais completo de apresentação da notícia (REZENDE, 2009), 
atualmente, é o formato mais utilizado no telejornalismo (SIQUEIRA in PORCELLO et al, 2012). 
Villas Boas destaca que a reportagem é mais do que uma simples notícia: “A reportagem é uma 
notícia, mas não uma notícia qualquer. A reportagem é uma notícia avançada, na medida em que 
sua importância é projetada em múltiplas versões, ângulos, indagações” (VILLAS BOAS, 1996, p. 
43). 
 Formalmente, a reportagem vem se transformando com o advento das tecnologias e com as 
mudanças sociais e culturais: 

 
Pode ser considerada uma reportagem a matéria que é construída sem off, com imagens 
captadas por cidadãos (não jornalistas, coprodutores de conteúdo), com a fala dessas 
pessoas captadas durante o acontecimento, com o uso de recursos gráficos e com as cenas e 
depoimentos de testemunhas feitas posteriormente pela equipe de jornalistas? Acreditamos 
que sim. É uma reportagem, pois possui um formato mais complexo que uma nota coberta e 
ainda reúne uma série de elementos e um trabalho exaustivo de apuração para uni-los. 
(SIQUEIRA in PORCELLO et al, 2012, p. 181). 

  
 No telejornal, toda a estrutura é pensada como forma de atrair o telespectador e mantê-lo 
durante toda a duração do programa, e ainda que no âmbito das narrativas em geral se mostre 
limitado e perca no conceito imediatismo para outras mídias, o telejornalismo apresenta uma grande 
vantagem: a imagem. A televisão, diferente da fotografia no impresso e do som no rádio, dispõe da 
imagem em movimento, que cria afinidade afetiva com o espectador e causa efeitos emocionais em 
quem a assiste: o produto final é muito mais fascinante do que outras mídias (REZENDE, 2000).  
 Valendo-se da vantagem do audiovisual, o telejornalismo mostra uma tendência à 
espetacularização, cuja origem, segundo Coutinho (2003), está no surgimento do próprio jornalismo 
e seu início popular. Isto é, a espetacularização seria intrínseca ao jornalismo (FEITOSA apud 

                                                 
8 A escolha foi feita para possibilitar aprofundamento no formato “reportagem”, que compreende um dos objetos de 
estudo do presente trabalho. 
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COUTINHO, 2003, p. 6). De outra maneira, há autores que defendem o nascimento da 
espetacularização por questões econômicas. O telejornal precisa de audiência para sustentar receitas 
publicitárias e, para atrair a audiência, recorre ao espetáculo  (REZENDE, 2000, p. 25). 

Ao conceituar espetáculo, Canavilhas (2001) resgata a definição de Requena, que lista 
quatro modelos de espetáculo9, sistematizados a partir da relação do espectador com a atividade. O 
modelo da cena fantasma, que se aplica à televisão e ao cinema, estabelece que o olhar do 
espectador é dirigido pela posição da câmera. Este modelo de espetáculo inclui um intermediário, a 
câmera, que “fragmenta e seleciona para potenciar as sensações” (CANAVILHAS, 2001, p. 4). 
Diferentemente de outros tipos de espetáculo, no modelo da cena fantasma, o espectador não pode 
trocar de lugar para mudar de ponto de vista. Para o autor, é justamente dessa posição de observador 
adquirida pelo público que decorre a prevalência do espetáculo em detrimento da explicação do 
fato: “A televisão procura prender o expectador, dando prioridade ao insólito, ao excepcional, ao 
chocante” (CANAVILHAS, 2001, p. 5). 
 Para construir seu espetáculo, segundo Canavilhas (2001), o telejornal utiliza determinados 
elementos como estratégia, sendo o principal recurso o que o autor chama de efeitos visuais, ou 
seja, a montagem, combinada às opções feitas quando da filmagem, forjam a construção efetiva da 
narrativa telejornalística: “A decisão de mostrar umas imagens e ocultar outras, a distribuição das 
imagens ao longo da peça e a sua própria sequência permitem uma infinidade de possibilidades para 
explorar a vertente espetacular da notícia” (CANAVILHAS, 2001, p. 7). 
 Decorrente da escolha de ponto de vista, da seleção de fontes a serem consultadas, da 
escolha de imagens de apoio a serem feitas, da elaboração do texto jornalístico e da montagem 
eleita para a reportagem, a narrativa telejornalística se constitui como um produto complexo. A 
espetacularização insere ficção no produto jornalístico e o faz se aproximar da ficção em si: 

 
O noticiário da atualidade constrói pequenas novelas diárias ou semanais cujos 
protagonistas são tipos de vida real absorvidos por uma narrativa que funciona como se 
fosse ficção. Programas jornalísticos na televisão desenvolvem-se como se fossem filmes – 
de ação, de suspense, de romance, de horror (BUCCI, 2000, p. 142-143).  

  
 A definição tradicional do gênero televisivo telejornalismo o descreve como o que distingue 
a ficção da não ficção (CABRAL in PORCELLO et al, 2012), visto que opõe o que é imaginado, 
feito para entreter, ao baseado na realidade, que tem objetivo de informar. Entretanto, Cabral (in 
PORCELLO et al, 2012) segue o que Bucci (2000), Canavilhas (2001), Coutinho (2003) e Rezende 
(2000) destacam quando falam de telejornalismo e espetacularização: que o telejornalismo, ao 
contrário da visão tradicional, apresenta elementos ficcionais.  
 Cabral (2012) salienta que ainda que seja simples distinguir um telejornal na programação 
de um canal de TV, o telejornalismo como gênero televisivo puro se torna mais complexo de 
identificar, pois o que apresenta não é um espelho da realidade, como se propõe tradicionalmente: 
“o que costuma se destacar é o gênero informativo, a realidade da vida realçada pela ficção” 
(CABRAL in PORCELLO et al, 2012).  
 Segundo Cabral (in PORCELLO et al, 2012, p. 146), “A fórmula adotada pelos jornalistas 
brasileiros para organizar a informação na TV é idêntica à dos americanos: uma estrutura narrativa 
dramática, imitando os filmes de Hollywood.”. A reportagem é uma história, construída como tal, 
apresentada como tal. A ficção no jornalismo, porém, serviria para acrescentar verossimilhança à 
narrativa jornalística, diferenciada da narrativa de ficção pura, na medida em que a segunda não 
necessita obrigatoriamente de verificação histórica (CABRAL in PORCELLO et al 2012, p. 146). 

 
                                                 

9 Modelo carnavalesco, que se aplica às festas populares; modelo circense, a atividades como jogos de futebol e 
touradas; modelo da cena italiana, que compreende teatro, ópera e concertos; e modelo da cena fantasma. 
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Ao procurar comunicar desde a melhor perspectiva, o jornalista vê-se obrigado a selecionar, 
destacar e reordenar alguns aspectos. A mediação pode assumir assim contornos de 
manipulação. No entanto não se pode ignorar que parte dessa manipulação nasce da 
necessidade de apresentar a informação com clareza e perceptibilidade (CANAVILHAS, 
2001, p. 2). 

  
 Isto é, o que o jornalista faz para construir sua narrativa, faz para contar sua história da 
melhor maneira possível, mas visando interessar o público. Substituir “jornalista” por “cineasta” 
não altera o sentido da frase anterior. 
  
4. METODOLOGIA DE ANÁLISE 
   

A análise dos objetos foi conduzida a partir da metodologia de análise fílmica, o 
procedimento adotado para estudar materiais audiovisuais. Neste caso, o objetivo é descobrir as 
semelhanças e diferenças das narrativas de dois produtos que utilizam a mesma linguagem – a 
audiovisual – e o mesmo tema – a visita do Papa – porém construções diferentes e objetivos 
distintos. Portanto, os elementos mais importantes desta análise são o conteúdo dos materiais – 
assuntos tratados dentro do tema principal e forma de abordagem destes assuntos – e o modo como 
esse conteúdo é tratado audiovisualmente – planos (duração, ângulo, escala, profundidade de 
campo, situação do plano na montagem) e sons escolhidos para cada tema. 
 Os objetos em questão foram escolhidos em virtude de seu teor semelhante. Ambos abordam 
o momento de chegada do Papa: a sequência do filme mostra os momentos anteriores à chegada do 
Papa João Paulo II a Melo e uma parte de sua fala na cidade; a reportagem acompanha a expectativa 
das pessoas no Rio de Janeiro para a chegada do Papa Francisco pela a JMJ 2013 e seu trajeto até a 
Catedral Metropolitana da cidade. A duração de ambos os objetos também foi um ponto decisivo, 
visto que tanto a reportagem quanto a sequência do filme dedicam aproximadamente o mesmo 
tempo a assuntos análogos, cujo paralelismo auxilia na comparação. 

Para isso, foi efetuada a decomposição dos objetos e seu translado, conforme os parâmetros 
definidos anteriormente e, então procedeu-se a análise. 
 
5. ANÁLISE COMPARATIVA 

  
 A reportagem Multidão cobre as ruas do Rio para ver o Papa Francisco e a sequência do 

filme O banheiro do Papa são dois exemplos de narrativas audiovisuais que tratam de temas 
semelhantes de maneiras distintas. Porém, comparando ambas as formas de contar uma história, é 
possível encontrar afinidades. 

Tanto a reportagem quanto a sequência do filme contam momentos parecidos da grande 
história que é a chegada do Papa a algum lugar. O clima do evento estabelecido pelos dois objetos, 
apesar de variável em seu motivo principal – na reportagem, se destaca a alegria em ver o Papa, no 
filme, a ansiedade por uma oportunidade de ganhar dinheiro – tem como ponto comum a 
expectativa do surgimento, a qualquer minuto, do pontífice. É na criação da expectativa e na 
construção narrativa que leva até o aparecimento do Papa que reside a primeira semelhança entre os 
dois objetos. 

Ambos dedicam muito tempo a esse “antes” do evento principal. A reportagem leva 32 
planos para mostrar o Papa nas ruas do Rio de Janeiro pela primeira vez. A sequência do filme se 
alonga por 40 planos até João Paulo II chegar a Melo. Esse alongamento tem motivos dramáticos: a 
chegada do Papa é o clímax10 dos dois objetos. A chegada do Papa é o momento mais aguardado, e 
o acontecimento em si revoluciona a vida das personagens. É nesses trechos anteriores à chegada 
                                                 
10 Momento da história em que ocorre uma revolução de valores, positiva ou negativa, que é irreversível (MCKEE, 2006, p. 293). 
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que reside, também, a maior semelhança imagética entre os objetos: planos de multidão, câmera 
instável, acompanhando os movimentos das pessoas em quadro. 

A reportagem e a sequência do filme utilizam uma estética suja, composta por câmera na 
mão e movimentos pouco presos a especificações formais – especialmente em relação aos 
movimentos de câmera tradicionais, como panorâmica e travelling –, apenas seguindo as ações de 
quem se filma. Entretanto, em O banheiro do Papa essa “sujeira” é planejada com o objetivo de 
agregar determinados valores às imagens e causar efeitos específicos no espectador, enquanto a 
reportagem serve-se das imagens feitas desta maneira por falta de opção, especialmente nas cenas 
em que se foca um personagem ou grupo de personagens, quando a câmera apenas segue a ação 
do(s) sujeito(s) em destaque na cena. Essas situações apresentam momentos em que o cinegrafista 
não pode prever a movimentação do personagem e a câmera na mão se torna a melhor opção para 
não perder nenhuma ação, como no plano em que uma mulher se ajoelha rapidamente e a câmera 
tem de acompanhá-la. A “sujeira” não intencional fica mais evidente quando da chegada do Papa na 
reportagem, único momento completamente planejado dela, em que os planos tornam-se limpos e 
precisos, um grande contraste em relação aos enquadramentos da multidão, sempre instáveis. 

Ainda que seja por falta de opção, o contraste entre as imagens sujas da multidão e os planos 
precisos do Papa também agregam valores diferentes a cada momento da reportagem. Com uma 
câmera instável na multidão, a reportagem passa para o espectador o clima do momento, em que 
ficar parado e ter uma visão limpa do evento seria quase impossível. Por outro lado, ao utilizar 
imagens limpas para enquadrar o Papa, a reportagem cria uma relação diferente: estabelece que a 
chegada do pontífice instaurou um clima de paz mesmo na multidão, ou seja, constrói uma aura de 
tranquilidade com a chegada. 

A estrutura, de maneira geral, isto é, a ordenação dos acontecimentos acontece de maneira 
semelhante em ambos os objetos. É interessante observar que a reportagem se constrói 
cronologicamente, tendo em vista que o jornalismo, em geral, segue o uma organização em que as 
principais informações vêm no início do texto e as informações secundárias são confinadas ao final 
da matéria. Diferentemente, em Multidão cobre as ruas, a cobertura do evento traz seu 
desenvolvimento linearmente. Portanto, seguindo a ideia de Cabral (in PORCELLO et al, 2012), a 
reportagem apresenta uma estrutura dramática que se assemelha à ficção e, mais especificamente, à 
sequência do filme. 

Outra característica em comum entre a reportagem e a sequência é a presença de um 
narrador em comum: o jornalista. Ainda que seja uma produção de ficção, O banheiro do Papa tem 
no telejornalismo um papel importante: é ele que guia a história e que constrói a expectativa das 
pessoas acerca do evento. A televisão aparece em diversos momentos da sequência, trazendo 
atualizações sobre a chegada do Papa e enchendo a população de esperanças ao estimar um público 
grande em demasia. O filme, neste sentido, apresenta uma crítica à espetacularização e ao 
sensacionalismo no telejornal, na medida em que mostra pessoas que se prepararam para um evento 
altamente antecipado pela mídia, mas que não correspondeu ao circo criado à sua volta. 

Já a reportagem, apesar de contar com um narrador dentro do espaço telejornalístico – a 
freira, que avisa o posicionamento do Papa em momentos-chave da reportagem –, tem sua história 
narrada pelo jornalista, e de forma ainda mais expressa do que na sequência. A narração do 
jornalista, neste caso, é o que dá às imagens a conexão e o sentido necessários para que constituam 
uma narrativa. Isto é, mais do que uma construção imagética-sonora, a narrativa da reportagem 
surge da montagem entre imagens e som, tendo o som como protagonista, visto que ele não apenas 
descreve as imagens, mas também as contextualiza e lhes atribui significado. Essa combinação é o 
que constitui as unidades mínimas de sentido do produto final: os planos sempre acompanhados do 
áudio. 

O som, um dos elementos que mais difere entre a reportagem e a sequência, traz uma 
surpresa. O som não-diegético é uma característica do cinema. A diegese é uma palavra do campo 
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cinematográfico, que diz respeito a elementos que fazem sentido no espaço fílmico. Isto é, um som 
diegético faz parte do contexto do filme, enquanto o som não-diegético é colocado como forma de 
construir o clima da cena e atribuir significados a momentos do filme com sons que os personagens 
não percebem. Contudo, a narração do repórter na reportagem “desrealiza” a história contada, por 
representar um som não-diegético em relação ao espaço telejornalístico: a narração não acontece na 
realidade que a reportagem tenta capturar. Isto é, no esforço para expressar a realidade, o telejornal 
apela para elementos irreais, paradoxalmente se afastando de seu objetivo.  

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Respondendo à pergunta levantada no início desta pesquisa, há, sim, semelhanças entre a 
narrativa jornalística e cinematográfica, ainda que seus objetivos sejam diferentes, o que, talvez, 
seria sua maior divergência. Entretanto, fica claro que a reportagem em questão não tem como 
único objetivo informar: ela se torna uma peça para atrair a atenção do público para um assunto 
interessante  ao alongar por cinco minutos uma informação que poderia ser transmitida em um 
minuto ou menos.  

É interessante observar que diversos autores, como Gomes (s/d) e Coutinho (s/d), e a própria 
Rede Globo (MEMÓRIA GLOBO, 2004) defendem que o Jornal Nacional busca a imparcialidade e 
a objetividade em suas reportagens, enquanto o exemplo abordado nesta monografia mostra o 
contrário. Em especial, uma reportagem sobre um evento de porte internacional, como foi a Jornada 
Mundial da Juventude, deveria ter um tratamento informativo, pois, sem dúvida, seria uma 
informação relevante.  

O filme faz uma crítica à espetacularização do telejornalismo, e a reportagem aplica alguns 
dos conceitos criticados no filme na realidade, em busca de atrair e agradar o público. Assim, os 
objetivos do filme e da reportagem se confundem, e o ponto a se questionar é: qual a real diferença 
entre um filme e uma reportagem, se a segunda não objetiva primeiramente informar o 
telespectador? Quando a reportagem deixa de se construir a partir do interesse público, 
privilegiando a atenção do mesmo e utilizando recursos espetaculares e dramáticos, a maior 
diferença é que o filme assume-se como um tipo de ficção; a reportagem, não. 

Essa ficcionalização, porém, não é necessariamente negativa. Tuchman (in TRAQUINA, 
1999) afirma que quando o jornalismo se assume como história não significa que se afasta de seu 
objetivo informativo. A negação de sua condição narrativa é o que causa ao jornalismo uma perda 
de credibilidade, pois, ao não se assumir como uma construção, implica que o que retrata é o real, 
quando é observável que nem sempre é. Entretanto, quando se assume como construção da 
realidade e aceita que o real não pode ser alcançado em sua totalidade, o jornalismo pode atingir 
mais liberdades formais para contar histórias e, assim, aproximar-se mais de seu objetivo inicial: 
informar. 
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O ISLÃ CONSTRUÍDO PELAS CAPAS DA REVISTA VEJA1 

 
Karina da Cunha Pizzini2 
Valquiria Michela John 3 

 
RESUMO 
  
Antes dos ataques terroristas realizados pelo Estado Islâmico recentemente, o Oriente Médio e o 
islamismos já havia se tornado pauta constante na mídia Ocidental. A religião de Maomé ganhou o 
holofote do Ocidente, principalmente, a partir dos atentados às Torres Gêmeas e ao Pentágono nos 
Estados Unidos, em 2001. As notícias sobre os ataques e a caçada aos responsáveis, vinculados ao 
grupo Al Qaeda, tomou conta dos noticiários de todo o Ocidente. No Brasil, a revista semanal de 
maior circulação no País, Veja, apresentou várias capas citando o islamismo, todas elas faziam 
referência ao terrorismo. No Brasil, um país majoritariamente cristão, as referências sobre o Islã 
contribuem na construção do imaginário sobre a religião. Por isso, optamos por analisar 20 anos da 
revista, para verificar se houve mudança na representação do islamismo depois dos atentados de 
11/09. Devido à quantidade de material coletado durante o período, 1.036 no total, optamos por 
analisar somente a capa das edições – publicadas dez anos antes e dez anos depois da queda das 
Torres Gêmeas – correspondente ao período de 11/09/1991 a 14/09/2011. 
 
Palavras-chave: Revista Veja; Representação; Islamismo; Enpecom; Comunicação. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Passado quase 15 anos dos ataques que paralisaram o mundo ocidental e com tantos outros 
ataques que resultaram na morte de centenas de pessoas em diferentes países, desde os atentados ao 
World Trade Center e ao Pentágono, nos Estados Unidos, a cultura islâmica passou a ser observada 
de perto pela mídia ocidental. No país, predominantemente cristão, pouco se conhecia sobre o Islã 
até o 11/09. A partir desse marco, milhões de pessoas passaram a ver, ler e ouvir constantemente 
informações sobre a religião islâmica e sua relação com o ocorrido nos Estados Unidos, o mesmo 
que acontece hoje, em relação aos atentados executados por seguidores do Estado Islâmico.  

O tema passou a ser capa e manchete de jornais, revistas e noticiários televisivos. No 
imediatismo do fato, seria inviável ou impossível apresentar todo o contexto do que acontecia, pois 
até então não se sabia ao certo do que se tratava. Porém, na ânsia de trazer o furo jornalístico ou de 
noticiar o acontecimento, se observou a existência de muitos comentários em que se dava a entender 
que a religião islâmica era a responsável pelos atentados. Generalizações eram feitas na tentativa de 
trazer respostas rápidas ao público. 

Mesmo após o fervor dos acontecimentos – e dez anos passados –, ainda era possível 
observar as consequências de um imaginário construído a partir daquele fato e do que foi dito a esse 

                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT de Comunicação e Cultura, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2 Bacharel em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade do Vale do Itajaí – Univali. Email: 
karinapizzini@gmail.com. 
3  Orientadora da pesquisa. Doutora em Comunicação e Informação pelo PPGCOM/UFRGS. Professora do 
curso de Jornalismo da Universidade do Vale do Itajaí - Univali, pesquisadora do grupo Monitor de Mídia. Email: 
vmichela@gmail.com. 



576

 

respeito. Ali Kamel (2007) observou, na apresentação de seu livro Sobre o Islã: a afinidade entre os 
muçulmanos, judeus e cristãos e as origens do terrorismo que, a partir do 11/09, islamismo e 
terrorismo passaram a ser vistos como sinônimos. Nas revistas, principalmente, em que há maior 
tempo para produção e espaço para publicação, o superficialismo e as generalizações não deveriam 
ocorrer. 

A partir dessa premissa e na tentativa de contribuir para desmistificar e conhecer um pouco 
o islamismo surgiu a ideia do presente estudo, principalmente tendo em vista que, para se tratar 
fatos com esse perfil – que ultrapassam as fronteiras com características tão distantes da realidade 
brasileira – a mídia é, muitas vezes, a principal fonte de informação para a formação crítica sobre o 
assunto. Optou-se por estudar uma revista, sobretudo, por se considerar que o jornalismo de revista 
permite maior tempo de apuração e tratamento das matérias além de servir como documento 
histórico devido à sua maior durabilidade e aprofundamento dos fatos tratados (SCALZO, 2004). 
Baseada na afirmação de Scalzo (2004, p. 16) de que é possível “compreender muito da história e 
da cultura de um país conhecendo suas revistas”, optou-se pela revista Veja, sobretudo por ser o 
periódico de maior circulação no Brasil, com uma tiragem superior a um milhão de 
exemplares/semana. 

Considerando ainda que o jornalismo é um espaço de construção de representações, se 
buscou analisar de que maneira o islamismo foi representado nas capas da revista Veja durante 20 
anos, 10 dos quais antecederam o 11 de Setembro, e os 10 anos seguintes. Uma vez que as 
Representações Sociais se manifestam através da linguagem e por vezes “revelam a visão do mundo 
de determinada época” (MINAYO, 2000, p. 109), é possível verificar, através do conteúdo 
jornalístico, de que maneira o veículo colaborou na construção da representação – positiva ou 
negativa – da cultura islâmica. 
 
2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS 
 

A técnica escolhida para a coleta e decodificação dos dados levantados foi a Análise de 
Conteúdo (AC), proposta por Bardin (2004), a qual sugere uma análise dividida em três etapas: 1) 
pré-análise; 2) a exploração material; 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 
A pré-análise objetiva um reconhecimento do objeto a ser analisado e serve como uma forma de 
organização inicial para o avanço às etapas seguintes. Nesta fase, Bardin (2004) sugere uma forma 
sistemática de exploração do objeto: a leitura flutuante; a escolha dos documentos; a formulação das 
hipóteses e dos objetivos; a referenciação dos índices e a elaboração de indicadores, e a preparação 
do material. 

Os termos determinados a partir da leitura flutuante das capas que fazem parte do corpus de 
análise foram: Islamismo, Islã, Islâmico (a), muçulmano (a), 11 de Setembro, 11/09, Torres 
Gêmeas, World Trade Center, WTC, terrorismo, terror, religião, Osama Bin Laden, atentado, Al-
Qaeda, radicalismo, extremismo, fundamentalismo e Talibã4. Para que fosse possível avançar à  
segunda  etapa  –  a exploração do material – foram utilizadas todas as capas5 publicadas no período 
estabelecido. Na sequência, foram identificadas as publicações que trouxeram imagens e textos que 

                                                 
4 Além de outros termos, imagens ou ilustrações que fazem referência a qualquer uma destas terminologias, como 
símbolos americanos e ocidentais, e/ou, da religião e cultura islâmica. 
5 A partir do Acervo Digital da própria revista que está disponível em:  
< http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx>. 
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retratavam a cultura/religião islâmica6, de forma direta ou indireta7. 
Na sequência, Bardin (2004, p. 94) sugere que: “Após a pré-análise devem ser determinadas 

operações: de recorte de texto em unidades comparáveis de categorização para análise temática e de 
modalidade de codificação para o registro dos dados”. Este recorte é de ordem semântica, quando 
termos ou palavras-chave são determinadas e extraídas do conteúdo para a categorização e análise.  

O pesquisador deve escolher a unidade de registro que melhor se enquadre no objeto e na 
análise escolhida para a realização das próximas etapas. A unidade de registro “é a unidade de 
significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade de base, 
visando à categorização e a contagem frequencial”. (BARDIN, 2004, p. 98) 

Foram selecionados como unidades de registro a palavra e o tema. Bardin (2004, p. 98) 
explica que “todas as palavras podem ser levadas em consideração ou podem-se reter unicamente às 
palavras-chave ou às palavras-tema (symbols, em inglês); pode igualmente fazer-se a distinção 
entre palavras plenas e palavras vazias [...]”. Já a análise temática é mais de ordem psicológica, pois 
conforme a autora é uma “unidade de registro para estudar motivações de opiniões, de atitudes, de 
valores, de crenças, de tendências, etc.”. (p. 99) 

Após a definição da unidade de registro e depois de observar todas as capas selecionadas 
durante a pré-análise, foi possível reagrupar os termos selecionados na pré-análise  de   acordo   
com   os   seguintes   temas:   Islã,   11/09,   Estados Unidos, Terrorismo, Oriente Médio, Israel x 
Palestina e Osama Bin Laden. No processo de categorização foi possível, portanto, encontrar os 
primeiros resultados da análise. Conforme Bardin (2004, p. 111) “a categorização é uma operação 
de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 
reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos”. Partiu-se 
então, para a última parte da AC - a inferência e a interpretação dos dados. 

Segundo Bardin (2004, p. 104) as palavras ou termos são analisados de acordo com o seu 
direcionamento no texto, ou seja, quanto ao grau de sentido que é dado ao texto ou parte dele. Esse 
direcionamento pode ser negativo, positivo, neutro ou ambivalente. O direcionamento positivo é 
visto quando o texto emprega valores ou um contexto que gera interpretação positiva sobre uma 
palavra ou termo-chave, como é o caso do Islã. Já o negativo ocorre da mesma forma, porém, 
quando os valores empregados geram um sentido negativo, como a apropriação dos termos Islã e 
terrorismo, por exemplo. No direcionamento neutro – a palavra, ou termo-chave –, não recebe 
sentido positivo ou negativo, enquanto que o ambivalente pode gerar interpretação de ambos os 
sentidos, positivos ou negativos. Sendo assim, neste estudo foi analisada a direção abordada nos 
textos presentes nas capas selecionadas referentes, unicamente, à religião islâmica. 

 
3. A REPRESENTAÇÃO DO ISLAMISMO EM VEJA 
 

Como dito, na primeira etapa deste estudo foi realizada a leitura flutuante das capas das 
1.036 edições pré-selecionadas da revista Veja, correspondentes ao período de 11/09/1991 a 14/09/ 
2011, momento em que foi possível observar e verificar a existência do fenômeno da representação. 
A partir de então foram coletadas as capas que, depois, foram novamente separadas em dois 
períodos: a década que antecedeu o 11/09/2001, com 518 edições e a década que se sucedeu ao fato, 
com mais 518 edições. 

Somente 83 capas do montante total foram pré-selecionadas por trazerem imagens ou 

                                                 
6 Optamos pelo uso das palavras agregadas, pois Nabhan (1996, p. 10) explica que a relação histórica, política e 
religiosa do Islã é tão complexa que o termo islã ou árabe identifica “um sistema de cultura que se sedimentou atrav és 
da prática do islamismo”. 
7 Quando não foi possível identificar o tema através dos signos expostos na capa, se recorreu à reportagem para 
identificar o conteúdo. 
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chamadas que pudessem ter relação direta ou indireta com o islamismo. 
Em algumas delas foi preciso recorrer à reportagem, para que fosse possível identificar o 

assunto a que a chamada ou imagem se referiam. Nesse processo de filtragem foram descartadas 
seis edições. Desta forma, 77 capas foram categorizadas, sendo que cinco delas estiveram presentes 
em mais de uma categoria. 
 

  
Islã 

 
11/09 

 
Terrorismo 

Bin 
Laden/Al- 

Qaeda 

 
EUA Oriente 

Médio 
Israel x 

Palestina 
EUA x 
Iraque 

 
Religião 

 
Total 

Antes 
11/09 1 - 2 - - 1 3 - 1 8 

Depois 
11/09 6 5 15 2 12 8 6 10 - 52 

Total 7 5 17 2 12 9 9 10 1 728
 

 
QUADRO 1: SELEÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DAS CAPAS 
FONTE: TABELA ELABORADA PELAS AUTORAS BASEADA NOS DADOS ANALISADOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 1: CATEGORIAS DE ACORDO COM A FREQUÊNCIA 
FONTE: GRÁFICO REALIZADO PELAS AUTORAS BASEADO NOS DADOS LEVANTADOS NESTA 
PESQUISA 
 

Através do gráfico acima, fica evidente o destaque a temas relacionados ao terrorismo, 24%, 
lembrando que conforme demonstrado na Tabela 1, eles passaram a ser constantes nas capas da 
revista Veja depois do 11/09. O Islã, por sua vez, representou 10% das capas da revista, no 
montante de sete edições, mais as três edições não classificadas na tabela e no gráfico (aquelas que 
foram classificadas em mais de uma categoria). 

Alsina (2009, p. 130) afirma que “os acontecimentos [...] tornam-se, através de sua 
representação pela mídia, manifestações que perduram, documentos”. Por mais que, conforme o 
autor, a construção da realidade deva ser encarada “como sendo um processo com diversos níveis 
de articulação” (p. 233), e que uma delas é a própria realidade da vida cotidiana de cada ser 
humano, não se deve desconsiderar a importância da mídia neste processo individual e social do 
homem. 

Tendo isso em vista, lembramos que em 20 anos a revista Veja trouxe dez capas 

                                                 
8 Nesta Tabela estão somente as capas que estiveram classificadas em uma única categoria, s endo que cinco, do total de 
77, estiveram presentes em mais de uma categoria e, portanto, serão explicadas na sequência. 
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relacionadas ao Islã, sendo somente uma no período anterior ao 11/09. Consideramos natural que o 
tema tenha sido pauta nos noticiários e na imprensa de todo o mundo após os atentados contra os 
Estados Unidos. Porém, lembrando Alsina (2009), a ausência do tema também é uma forma de 
representá-la. 

Deve-se ainda levar em conta que toda representação é uma simplificação da realidade. O 
jornalista, ao construir uma notícia através da releitura de um fato, simplifica tal realidade. Sá 
(1998) explica que na própria construção do objeto de pesquisa, como esta, por exemplo, o 
fenômeno estudado também se torna simplificado “já que as representações que compõem o 
‘ambiente de pensamento’ da vida cotidiana englobam, de forma complexa, fluida e entrecruzada, 
numerosos e diversos assuntos de conhecimento e numerosos grupos ou conjuntos de sujeitos 
conhecedores”. (SÁ, 1998, p. 24) 

De acordo Bardin (2004), a mensagem pode ser analisada através do código e da 
significação. Sendo assim, classificou-se através do código, com a utilização da enumeração de 
Bardin (2004), a direção das representações atribuídas ao Islã. Segundo a autora, as palavras ou 
termos são analisados de acordo com o seu direcionamento no texto, podendo ser negativo, 
positivo, neutro ou ambivalente9. 

 
Capas Categoria 

“Islã”10
 

Descrição das chamadas Direção do 
texto11

 

 

 
Capa 1638 – 01/03/2000 

“Islã: a derrota do fanatismo: o mundo 
respira aliviado com sinais de 
enfraquecimento na linha 
 dura muçulmana” 

 
Legenda: “Mulheres e criança do Irã, onde 
os reformistas venceram as eleições para o 
Parlamento” 

 

Negativo 
 
 
 

Negativo 

 

 
Capa 1721 – 10/10/2001 

 “Fundamentalismo. A fé cega e mortal: 
- O cerco aos homens das cavernas  
no Afeganistão 
- Osama Bin Laden tem células em mais de 
40 países 
- Os fundamentalistas querem dominar o 
 mundo em nome de Alá 
-  A rotina de submissão e tortura da 
mulher em certos países islâmicos” 

Negativo 
 
 
 

Negativo 
 
 
 

Negativo 

 
Capa 1942 – 08/02/2006 

 
 

“Guerra de civilizações: A radicalização 
 religiosa está cavando um abismo 
crescente entre o mundo islâmico e o 
Ocidente” 

 
 
 

Negativo 

                                                 
9 Conforme identificado no capítulo sobre a metodologia. 
10 Capas que trouxeram o Irã como assunto principal também foram categorizadas neste tema, pois o país é regido pela 
Sharia, as leis impostas pelo Alcorão. 
11 Conforme Análise de Conteúdo proposto por Bardin (2004). 
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Capa 1995 – 14/02/2007 

 
 

“Irã: Nossos repórteres contam como é o país 
dos aiatolás atômicos” 

 
 
 

Negativo 

 
Capa 2069 – 16/07/2008 

 
 
 

“Oriente Médio: Os riscos de uma guerra 
contra o Irã” 

 
 
 
 

Neutro 

 
Capa 2152 – 17/02/2010 

“Terror nuclear: O Irã já tem o foguete e 
agora busca a bomba” 

Negativo 

 
Capa 2165 – 19/05/2010 

 
 

“As mulheres de Cabul: Nossa repórter foi ao 
Afeganistão e relata os horrores da vida sob 
a 
 burca” 

 
 
 

Negativo 

 
Capa 2202 – 02/02/2011 

 
 

“Oriente Médio: Nada pode deter a marcha dos 
 radicais islâmicos rumo ao poder” 

 
 
 

Negativo 
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Capa 2206 – 02/03/2011 

“Especial Oriente Médio. Guia para entender a 
crise. 
-Ódio religioso: a espantosa pregação dos 
 clérigos muçulmanos sobre as mulheres e o 
 terror 
-Petróleo: O mundo ainda para sem as 
exportações árabes 
- Geopolítica: Até agora só o Irã ganhou 
com as revoltas 
- Ocidente: O vale-tudo que produziu 
ditadores sanguinários  
- Israel: O dilema de se armar ainda mais 
ou buscar a paz possível 
- Internet: O real papel das redes sociais  
nas insurreições 
Sob as ruínas do tirano: Sem os ditadores, a 
 Líbia de Kadafi e outros países islâmicos 
vão 
 piorar muito antes de melhorar.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negativo 

 
 
 
 
 
 

 
Capa 2216 – 
11/05/2011 

“O mundo depois de Bin Laden: O terrorista 
está no fundo do mar, mas suas ideias ainda 
vivem” 
ESTADOS UNIDOS Como a maior vitória de 
Barack Obama muda o cenário político 
ANTIAMERICANISMO A doença psíquica e a 
‘beatificação’ de Bon Laden 
A ELITE DA TROPA O papel das 
forças especiais na guerra contra o 
terror 
 ARTIGO Por que Bin Laden foi o maior 
 inimigo do Islã 
 DEMOGRAFIA O ritmo de crescimento da 
 população muçulmana é o dobro da média 
 mundial 
 DIVERS IDADE Os contrastes e a história 
 fascinante do mundo islâmico 
 GUIA A religião de Maomé em 17 perguntas  
 e respostas” 

 
 

Neutro 
 
 
 
 
 

Ambivalente 
 
 
 

Ambivalente 
 
 
 

Neutro 

 
Capa 1718 – 
19/09/2001 

O império vulnerável 
- Os americanos prometem acabar com os  
países que abrigam terroristas 
- A perícia dos pilotos suicidas 
- Ocidente x Oriente: o choque de civilizações 
- A cultura do apocalipse entre os  americanos 
-  As raízes do terrorismo islâmico 
- O medo da recessão mundial 

 
 
 
 

Negativo 

 
QUADRO 2 – ENUMERAÇÃO E DIRECIONAMENTO DAS CHAMADAS SOBRE O ISLÃ 
FONTE: ELABORADA PELAS AUTORAS BASEADA NOS DADOS ANALISADOS 

 
 A enumeração demonstrada no quadro foi separada de acordo com a relação textual, ou seja, 
as expressões que estavam relacionadas ao Islã. A primeira observação que pode ser feita é a 
ausência de um texto direcionado positivamente ao islamismo. O tema tornou-se pauta de acordo 
com a relevância noticiosa do Islã diretamente relacionada ao terrorismo. Uma comprovação disso é 
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o fato de existir somente uma capa – a de número 1638, de 1/03/2000 –, que fale sobre o Islã antes 
do 11/09. Ainda assim, o texto tratava o Islã de forma negativa. 

As associações das palavras Islã, muçulmano, islâmico (a) e Alá com termos relativos a 
expressões como “fanatismo”, “radicalismo” e “fundamentalismo” estão presentes em 14 chamadas 
das capas analisadas, sendo que somente duas foram consideradas expressões neutras e outras duas 
ambivalentes. Considerando o termo “fundamentalista” utilizado para designar extremismo 
religioso, pode-se também considerar a expressão “radicalismo” como sinônimo. 

A chamada de capa do número 1638, de 1/03/2000, diz: “Islã, a derrota do fanatismo. O 
mundo respira aliviado com sinais de enfraquecimento na linha dura muçulmana”. Já a chamada de 
capa da edição 2206 traz: “Ódio religioso: a espantosa pregação dos clérigos muçulmanos sobre as 
mulheres e o terror”. Em ambas, o islamismo é tido como fanático e perigoso. A atribuição de 
adjetivações reforça uma ideia negativa do Islã com o uso da palavra “fanatismo”, por exemplo. No 
segundo grifo, utilizar as palavras “linha dura” ligada à palavra “muçulmana”, leva à interpretação 
de que o fanatismo, tanto quanto o “conservadorismo”, se apresentam como características únicas 
no islamismo. Na capa seguinte, foram observadas as palavras “ódio” e “religioso”, juntas, de forma 
que mais uma vez a chamada apela para a negatividade. 

Nesses exemplos, são observados casos claros de uma tipificação negativa do Islã. Alsina 
(2009, p. 272) observa que “[...] nem sempre é fácil construir uma alteridade isenta de conotações 
negativas”. Entretanto, ressalta o peso de tal negatividade na construção da imagem “do outro” no 
jornalismo. “Digamos que, de uma maneira mais ou menos explícitas em muitas ocasiões, no 
imaginário cultural, ‘o outro’ se constrói como sendo um ser incompleto. De alguma forma, quem 
for categorizado como diferente aparece como um ser deficiente”. (Idem) 

Além das adjetivações, pode-se notar a conotação das frases referentes ao Islã que 
costumam sempre apresentá-lo ao público como uma ameaça, aumentando as tensões de uma ideia 
pré-concebida de “Ocidente versus Oriente”.  Moreira  (2007,  p.13) diz que a mídia tem 
responsabilidade sobre a tensão que coloca entre os lados, e essas diferenças são reforçadas 
conforme a construção das chamadas. Como exemplos, podem ser citadas duas capas: as edições 
2202 e 2216, de 2 de Fevereiro de 2011 e 11 de Maio de 2011, respectivamente. Na primeira capa, 
“Oriente Médio:  Nada pode deter a marcha dos radicais islâmicos rumo ao poder”. E, na segunda: 
“Demografia: O ritmo de crescimento da população muçulmana é o dobro da média mundial”. 
  Na capa número 2202, torna-se evidente o uso da palavra “marcha” como forma de acentuar 
o acréscimo e avanço de “radicais islâmicos” rumo ao poder. Se o Islã só aparece nas capas quando 
a pauta é “radicalismo”, de que forma o personagem “islamismo” estará sendo construído no 
imaginário do leitor de Veja? Moreira (2007) diz que a mídia ajuda a reforçar um estereótipo de 
terrorista através do emprego de técnicas, das quais a característica principal seria a de poder 
vitimizar o Ocidente. 

Na segunda chamada destacada, considerada ambivalente, a afirmação de que a população 
muçulmana está crescendo consideravelmente pode ser vista sob duas perspectivas. Na positiva, 
podemos considerar simplesmente um dado estatístico ou uma ascensão de adeptos da religião. 
Entretanto, nos referimos a uma capa em que a foto em destaque é o rosto de Osama Bin Laden. 
Abaixo dessa chamada, aparece: “Diversidade: Os contrastes e a história fascinante do mundo 
islâmico”. Mais uma chamada que é considerada ambivalente. Quando afirma que há algo 
fascinante, também afirma que existe um contraste, presumindo-se que há um lado bom e um  lado 
ruim. “Por isso, quando se diz que alguém é diferente, costumamos esquecer no tocante a que esse 
ser é diferente. Portanto, implicitamente, e na sua ausência, constrói-se uma ‘normalidade’ da qual 
se interpreta o resto”. (ALSINA, 2009, p. 272) 

No caso da cultura islâmica essa relação ocorre conforme a citação do autor, em que o 
Oriente é colocado em uma posição de dúvida, ameaça ou “diferença”. Essa dicotomia citada pelo 
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autor pode ser vista nas capas em que o Islã ou o Oriente aparecem como uma ameaça ao Ocidente, 
ou seja, a antiga relação entre o “bem e o mal”, o “ditador e o democrata”. Essa relação foi 
explorada na capa referente aos atentados de 11/09, a edição 1718, do dia 19/09/2001. Nessa capa, a 
dicotomia é expressa claramente na chamada: “Ocidente x Oriente: o choque das civilizações”. 
Além disso, a “vitimização” do Ocidente, conforme proposto por Moreira (2007) também é 
evidenciada. 

Nas edições demonstradas no Quadro 2, objetividade, simplificação e generalização ficam 
evidentes em relação ao Islã. Todas elas, sem exceção, relacionaram o islamismo ao radicalismo. 
Isso corresponde a uma única realidade interpretada repetidamente pela revista Veja, em que a 
religiosidade e a fé nem sequer são mencionadas. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando que o número de muçulmanos é baixo, se comparado ao número de cristãos 
existentes no Brasil, muitos brasileiros não têm um background formador sobre o assunto, ou 
mesmo não possuem uma referência sobre o Islã baseada na própria realidade social da vida 
cotidiana. Nestes casos, a única referência é aquela adquirida através de terceiros, sendo a mídia 
uma dessas possibilidades. Por isso, a forma como essa religião é representada na mídia pode ser 
significante na construção de visão sobre o Islã. O que é preocupante, já que se observa que em 
todas as capas da revista mais lida do País a religião muçulmana foi configurada em associação ao 
radicalismo e à violência. 

O Islã só foi merecedor de capa quando retratava os conflitos no Oriente Médio, ou aos 
radicais islâmicos. Ainda que outros conflitos tenham ocorrido na década de 1990, a representação 
do Islã é destacada a partir da década de 2000, principalmente após o 11/09. Entretanto, muitas 
vezes ainda foi utilizada como uma forma de generalizar ou simplificar uma complexidade da 
realidade islâmica ou do próprio Oriente Médio. Assim como o uso das imagens de mulheres de 
burca, visivelmente utilizadas no intuito de caracterizar a religião do Islã como violenta ou 
repressora. Uma parte do mundo islâmico, certamente, porém não a única, mas a que recebeu 
destaque na revista Veja. Nenhuma capa analisada trouxe o Islã de forma positiva, ao contrário do 
que ocorreu com edições que enfatizavam a religião cristã (seja católica ou evangélica). 
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“DE PONTO A PONTO1”: ANÁLISE DO DESTAQUE DADO À MODA CATARINENSE 

NO CADERNO DONNA+2. 
 

Adrielle Demarchi3 
 
RESUMO 
  
A pesquisa tem como objeto de análise o caderno especial Donna+ do Jornal Diário Catarinense. 
Tem por objetivo identificar o destaque dado à moda catarinense nos conteúdos, quais as divisões 
das editorias, o espaço e a abordagem feita nos conteúdos de moda e quais os gêneros jornalísticos 
que mais aparecem. Com o crescimento e destaque que Santa Catarina está tendo na área têxtil, é de 
extrema relevância fazer uma análise do principal meio de comunicação da área no estado. A 
pesquisa se propõe a analisar as versões impressa e online do caderno, tendo como procedimento 
metodológico a análise de conteúdo proposta por Bardin (1977) e a categorização de editorias de 
jornalismo de moda feitas por Joffily (1991) e Hinerasky (2008). Os resultados indicam que o 
caderno destina pouco espaço à moda catarinense e se preocupa mais em mostrar os produtos do 
que em fazer críticas aprofundadas, se assemelhando a um blog.  
 
Palavras-chave: Caderno especial; Donna+; Moda catarinense; Análise de conteúdo. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A maneira de vestir de uma pessoa diz muito sobre ela, sobre a época em que vive, a forma 
como pensa e os ideais em que acredita. Vestir uma roupa é uma maneira de se comunicar. É uma 
forma de individualização, sendo o jornalismo especializado nessa área um importante segmento de 
difusão dos valores e significados da moda. 

Com essa importância e reconhecimento mundial, muitas regiões brasileiras procuram se 
destacar no setor têxtil e ganhar reconhecimento no exterior. Uma região que conseguiu com êxito 
esse destaque foi Santa Catarina. O estado é o principal polo do setor têxtil da América Latina e é 
reconhecido mundialmente pela qualidade de suas malhas e roupas de cama, mesa e banho. Em 
2012, o setor têxtil no Brasil gerou R$ 140 bilhões, cerca de 5,5% do PIB da indústria de 
transformação. É o segundo setor que mais emprega no país, responsável por 2,4 milhões de 
empregos diretos. (SEBRAE, 2012). Com uma visibilidade tão ampla, era de se esperar que o 
estado investisse mais em comunicação sobre o assunto.  

Analisando a oferta de conteúdo midiático da região, é possível perceber que poucos 
veículos de comunicação têm a preocupação em divulgar a moda catarinense. São poucos os 
jornalistas especializados na área e, possivelmente por isso, as notícias giram mais em torno de 
eventos e “looks do dia”. No cenário nacional, as revistas de moda são abundantes. Temos a Vogue, 
Mag!, Elle, Claudia, Glamour, Manequim, entre outras. Em Santa Catarina, é difícil pensar em uma 
revista nesse segmento. O mais próximo que possuímos de conteúdo voltado para a moda é o 

                                                 
1 Slogan do Diário Catarinense referindo-se à regionalização do caderno e cobertura de um ponto ao outro do estado 
catarinense. 
2 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM. 
3 Estudante de graduação, Universidade do Vale do Itajaí, adrielle.demarchi@gmail.com. Artigo desenvolvido como 
Trabalho de Iniciação Científica orientado pela profa. Dra. Valquiria Michela John. vmichela@gmail.com  
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caderno especial do Jornal Diário Catarinense Donna+, por isso, o caderno foi escolhido como 
objeto de estudo dessa pesquisa. 

O Donna+ é um caderno semanal publicado desde 2003 (em 2012 passou de caderno para 
revista)4 e que, em 2015, passou por uma reformulação gráfica e de conteúdo. Antes mais voltado 
para a moda, agora divide espaço com conteúdos de gastronomia, saúde e beleza. Torna-se 
importante por ser um dos únicos a focar seu conteúdo na editoria de moda. Diante disso, este 
estudo tem como questionamento norteador a seguinte pergunta de pesquisa: Qual é o destaque 
dado à moda catarinense pelo caderno especial Donna+ em suas versões impressa e online? 

Para responder a esse questionamento foi estabelecido como objetivo geral analisar o 
destaque dado à moda catarinense pelo Donna+. E como objetivos específicos: Mapear as editorias; 
Descrever o espaço e a abordagem destinados à moda; Verificar os gêneros jornalísticos adotados 
na editoria de moda; Identificar o destaque para Santa Catarina na área de moda nas publicações.  

O jornalismo de moda ainda possui fama de ser algo fútil e os jornalistas dessa área ainda 
não possuem o mesmo status dos jornalistas de outras editorias. Jofilly (1991) afirma não ser por 
acaso que não exista o prêmio Esso de Jornalismo para o jornalismo de moda. Diante desse fato, 
essa pesquisa procura contribuir para mostrar como o jornalismo de moda é relevante para o 
mercado têxtil e para a sociedade em geral. A pesquisa também pretende mostrar se o caderno 
Donna+, um dos poucos a falar sobre moda em Santa Catarina, dá destaque para a moda 
catarinense, ou se apenas traz conteúdos nacionais e internacionais.  

  

2. COMUNICAÇÃO E MODA 
 

A moda é uma linguagem criada por meio de símbolos. Uma roupa traz vários elementos, 
cada um com uma significação, mas quando combinados, resultam em uma imagem, e essa imagem 
vai enviar uma mensagem para os outros sobre quem a está vestindo (ARAGÃO; LOPES, 2012). 
Dessa maneira:  

 
[...] o que cada um veste é usado como forma de comunicação. As pessoas estão 
transmitindo, assim, a mensagem de como são ou como querem ser percebidas pela 
sociedade. Pode-se afirmar, então, que a moda intervém entre a vestimenta e o usuário em 
uma transmissão de sentidos por meio de imagens e palavras.  
(ARAGÃO; LOPES, 2012, p. 53). 

 
Assim, percebe-se que apenas por vestir uma roupa, a pessoa já transmite algo para os 

outros. A diferença entre essa comunicação e a oral é que “na linguagem verbal, o que é usado são 
as palavras. Na moda, são usados linhas, formas, texturas, cores e pontos” (ARAGÃO; LOPES, 
2012, p. 54-55). 

Os meios de comunicação têm papel essencial na divulgação da moda. “A mídia é um dos 
maiores articuladores das tendências da moda, não só por meio da publicidade e propaganda, mas 
também pelas coberturas jornalísticas de grandes eventos esportivos e artísticos” (FREITAS, 2005, 
p. 126). Os meios de comunicação influenciam o hábito de consumo e também novos 
comportamentos, tanto simbólicos quanto materiais, no caso da moda, os dois (MARQUES; ROSA, 
2013).  

 

2.1 JORNALISMO DE MODA 

                                                 
4 http://www.gruporbs.com.br/noticias/2012/05/24/zero-hora-transforma-caderno-donna-emrevista/  
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O jornalismo de moda integra o jornalismo especializado, caracterizado por um maior nível 

de aprofundamento em comparação com o jornalismo generalista (PAIS, 2013). Para Pais (2013, p. 
36) “ao invés do jornalismo generalista, o especializado explica causas e consequências, com 
argumentação, documentação detalhada, revelando um nível bem mais acentuado de profundidade, 
mas também mais seletivo”. Segundo Joffily (1991) existem três tipos de conteúdos de moda: 
tendência, serviço e comportamento. Os conteúdos de tendência informam quais cores, materiais e 
peças você vai precisar no seu guarda-roupa por estarem na moda. As de serviço informam sobre 
como colocar em prática essa tendência no seu dia a dia e onde encontrar as roupas da moda mais 
baratas e próximas da leitora. E as de comportamento vão inserir a moda na atualidade, falando 
sobre a sua história, sua importância social e cultural e mudanças de consumo. Para Hinerasky 
(2008), existem também as matérias de celebridades, cobertura geral, bastidores e editorial, 
complementando a categorização feita por Joffily.  

A relação entre moda e jornalismo está diretamente relacionada ao jornalismo de revista. Le 
Mercure Galant foi o primeiro jornal de moda da Europa, em 1672. Editado na França, sinalizava 
“que o modo de vestir era um tema relevante, que muito informava sobre as condições econômicas 
e socioculturais de seus usuários” (CHATAIGNIER, 2010, p. 45). As revistas nasceram com o 
intuito de abranger um público específico, serem especializadas, ou seja, tinham foco em um único 
tema. As revistas de moda que mais se destacam mundialmente no cenário atual são a Elle, que 
possui 235 mil leitores no Brasil (PINHEIRO; et al., 2015) e a Vogue, conhecida como a bíblia da 
moda.  

Segundo Sorcinelli (2010, p. 57) desde o aparecimento do jornalismo de moda “os jornais de 
moda oferecem um espelho no qual se pode ler a evolução social”. Para o autor, o jornalismo de 
moda ainda serve como um espelho, mas os textos comportamentais, que são as mais importantes e 
relevantes para a moda, são os mais raros. As revistas de moda apostam muito no texto aliado à 
fotografia. Juntos trazem uma melhor compreensão para o leitor que procura saber sobre as 
tendências do mês.  

As revistas procuram, muitas vezes, mostrar mais o produto do que fazer uma crítica 
propriamente dita. É preciso voltar a fazer uma ligação entre a moda e o contexto social em que ela 
se insere (JOFFILY, 1991). Os blogs de moda são os meios de comunicação que mais crescem 
atualmente. Isso ocorre por apresentarem: 

 
 [...] crescente popularidade, esses canais vêm atraindo a indústria da moda que, sendo 
economicamente rentável e influente, necessita da inserção, direta ou indireta, nos meios 
digitais, de maneira a acompanhar as mudanças proporcionadas pela era da internet e 
atender à demanda de clientes cada vez mais exigentes e bem informados. 
(DAMACENA; MACHADO; LAGO, 2015, p. 301). 

 
Alavancados em 2003, “os blogs de moda – blogs focados em marcas de moda, tendências, 

produtos, e-commerce, estilo pessoal, beleza, viagens e decorações de ambientes – são, atualmente, 
o maior segmento da blogosfera” (DAMACENA, MACHADO, LAGO, 2015, p. 303). As 
blogueiras, como são chamadas as escritoras dos blogs, são muito influentes entre seus seguidores, 
e não possuem necessariamente formação em jornalismo ou em moda. Por ser um meio de 
comunicação mais rápido e interativo, mas nem sempre jornalístico, o blog de moda vem 
disputando um espaço cada vez maior com as revistas especializadas na área, principalmente porque 
“a moda e a internet se aproximam pelas particularidades e semelhanças de suas dinâmicas: 
efemeridade, atualização, multiplicidade e individualismo” (HINERASKY, 2010, p. 3). 

 

2.2 JORNALISMO DE MODA EM SANTA CATARINA 
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O jornalismo de moda em Santa Catarina aparece por volta dos anos 1920, nos jornais A 

Gazeta Brusquense e O Rebate, ambos de Brusque. A cidade ainda não era considerada um centro 
urbano, mas através de “suas colunas, notícias e anúncios aproximava as possibilidades de consumo 
dos serviços de alfaiate e do produto de moda do seu público leitor” (SANT’ANNA, 2009, p. 36). 

Os meios de comunicação ajudaram a difundir modificações sociais, culturais e de consumo 
na região. Foi através deles que os jovens catarinenses dos anos 1950 começaram a descobrir a 
moda como distinção de classes e a firmar na região a profissão de alfaiate. A partir do século XIX, 
começa a urbanização na cidade e se cria uma cultura de consumo, principalmente de roupas, pela 
intensa industrialização têxtil (SANT’ANNA, 2009). 

Hoje, Santa Catarina possui a maior concentração de indústrias têxteis da América Latina. O 
setor é o que mais emprega (cerca de 155 mil pessoas) e exporta acima de US$ 260 milhões 
(SANTA CATARINA BRASIL, 2016). Diante de tamanha importância no segmento, o estado 
deveria ter veículos de comunicação mais voltados para a área.  

 
[...] se a análise dos jornais é fundamental para conhecer as dinâmicas sociais do passado, 
os pensamentos, as ações, os debates, as mentiras e as verdades com as quais os homens se 
depararam e tiveram de lidar, é inegável que o jornalismo de moda constitui um setor de 
enormes potencialidades para quem deseja enfrenta-lo.  
(SORCINELLI, 2010, p. 71). 
 

Os jornais catarinenses quando tratam o jornalismo de moda geralmente o fazem como uma 
simples seção em suas páginas. O único jornal que traz um caderno especial sobre a área é o Diário 
Catarinense. Semanalmente, o Donna+ traz conteúdos referentes a tendências, serviço, celebridades 
e editorial, as de comportamento são as mais raras. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A pesquisa foi realizada com foco nas quatro edições impressas semanais do caderno especial 
Donna+ do mês de fevereiro de 2016 e nos conteúdos online da seção moda do caderno da semana 
do dia 11 ao dia 16 de abril de 2016. Para a análise, foi utilizado o método de análise de conteúdo. 

Conforme Herscovitz (2007, p. 123) “a análise de conteúdo revela-se como um método de 
grande utilidade na pesquisa jornalística”. Serve para descrever, analisar características e elementos 
jornalísticos (HERSCOVITZ, 2007). A análise feita, tanto na versão impressa quanto na online do 
caderno, ressalta os aspectos qualitativos dos conteúdos. Segundo Fonseca Júnior (2005, p. 293) “se 
o objetivo for aprofundar o conteúdo, torna-se impossível o processamento de uma grande 
quantidade de dados, devendo ser realizada uma análise qualitativa”. Por isso, foram escolhidas as 
edições impressas de um único mês, compondo quatro cadernos consecutivos. O conteúdo online 
diz respeito a uma semana do mês de abril, escolhida aleatoriamente. A categorização é: 

 
[...] uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 
diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os 
critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um 
grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título 
genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos. 
(BARDIN, 1977, p. 117). 
 

Nesta análise foi utilizada a categorização semântica, que divide as categorias por temáticas, 
neste caso, com temas referentes à cobertura jornalística do mundo da moda. As categorias foram 
definidas a partir das características atribuídas por Joffily (1991) e Hinerasky (2008), que são: 
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tendência, serviço, comportamento, celebridades, cobertura geral, bastidores e editorial.  
 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

O Donna+ é um caderno impresso publicado pelo Jornal Diário Catarinense todos os 
sábados. Com a reformulação feita no DC, em outubro de 2015, o caderno agora é encartado aos 
sábados, mas corresponde à sábado e domingo em uma única edição. A edição semanal varia de 22 
a 30 páginas e de 12 a 16 editorias, distribuídas entre conteúdos de moda, gastronomia, arquitetura, 
beleza, saúde, comportamento, carreira, viagem e artesanato. O caderno é produzido por uma 
equipe catarinense em parceria com uma equipe gaúcha, por isso, encontram-se conteúdos que 
envolvem os dois estados.  
 As edições analisadas nesse artigo foram as quatro de fevereiro, dos dias 6 e 7, 13 e 14, 20 e 
21; e 27 e 28. 
 

 
FIGURA 1 – CAPA DOS DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO 
FONTE: DONNA+ (2016) 
 

 
FIGURA 2 – CAPA DOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO 
FONTE: DONNA+ (2016) 
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FIGURA 3 – CAPA DOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO  
FONTE: DONNA+ (2016) 
 

 
FIGURA 4 – CAPA DOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO 
FONTE: DONNA+ (2016) 
 
 O caderno impresso possui todas as páginas coloridas e procura sempre abrir com um texto 
sobre alguma personalidade ou celebridade catarinense. Os conteúdos de capa buscam destacar 
fontes catarinenses, para trazer um olhar mais regional. Entre as quatro edições observadas, duas 
capas se referiam a comportamento, uma à moda e uma a design. Já as personalidades que abriram, 
apenas uma é de Minas Gerais, as outras são todas catarinenses. 
 Com a reformulação, o caderno adquiriu um caráter mais opinativo. Conta com 19 
colunistas, alguns com formação em jornalismo e outros em áreas como moda e publicidade, e são 
os que mais produzem conteúdos. Mesmo com as mudanças, o Donna+ ainda possui como foco o 
público feminino, dando destaque para as matérias de moda, beleza, gastronomia e arquitetura. 
 Fazendo uma análise geral dos quatro cadernos do mês de fevereiro, foi possível fazer uma 
tabela com a quantidade de textos por edição e a qual editoria se referiam. Juntas, as edições 
tiveram um total de 22 editorias e 58 textos.  
 

Tabela 1 - Editoria à qual os textos são referentes na edição impressa do 
  caderno Donna+ - Santa Catarina - fev. 2016 
  

Editoria Textos referentes 
  06-07/02/2016 13-14/02/2016 20-21/02/2016 27-28/02/2016 
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What's up5 1 1 1 1 
  Moda de rua 1 1 1 1 
  Beleza 1 2 1 1 
  Saúde 1 1 1 - 
  Capa 1 1 1 1 
  Arquitetura 1 - 1 - 
  Decoração 1 - 1 - 
  Coluna 3 2 3 3 
  Objetos 1 1 - - 
  Gastronomia 1 2 1 1 
  Dicas 1 - - - 
  Passatempo 1 1 1 1 
  Como se usa - 1 - - 
  Design - 1 1 - 
  Décor - 1 - - 
  Interiores - 1 - - 
  Consumo - - 1 - 
  Carreira - - 1 - 
  Viagem - - 1 - 
  Fitness - - - 1 
  Artesanato - - - 1 
  Paisagismo - - - 1 
  Total 14 16 16 12 
  Fonte: Donna+ 

       
As editorias What’s up, moda de rua, beleza, saúde, capa, coluna, gastronomia e passatempo 

apareceram em todas as quatro edições, sendo três delas colunas. A moda de rua possui um 
colunista fixo, Luis Felipe Di Mare. Essa coluna vai ao encontro das definições de moda e 
comunicação de Aragão e Lopes (2012). Di Mare procura sempre falar sobre como a moda 
transmite algo para as pessoas, e mostra as diversas faces das vestimentas nos mais diferentes 
países, deixando claro que cada país tem um jeito de se comunicar com a moda. Abreu Jr. também 
possui uma coluna fixa com conteúdos de diversas áreas e Martha Medeiros com crônicas sobre 
comportamento.  

 

                                                 
5 As editorias What’s up e Moda de rua também são colunas, mas por terem nomes específicos foi optado pela 
separação. 
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FIGURA 5 – MODA DE RUA 
FONTE: DONNA+ (2016) 

 

O primeiro caderno analisado foi o dos dias 6 e 7 de fevereiro de 2016. Do total de 14 
textos, apenas cinco eram referentes à moda. A análise foi feita segundo a classificação de Joffily 
(1991) e Hinerasky (2008). O primeiro texto do caderno, intitulado “Momento Iluminado” é com a 
atriz global Carolina Kasting. A catarinense fala sobre a carreira, a família e sobre o desejo de 
voltar a morar em Florianópolis. Segundo a classificação de Hinerasky (2008), a entrevista se 
enquadra na editoria de celebridade, por tratar de uma pessoa de destaque em sua profissão. O 
segundo texto “Couture confete” pertence à editoria Moda de rua. Segundo classificação de 
Marques de Melo (2003), é uma coluna, em forma de comentário sobre o mundo da moda no 
exterior com elementos ligados ao carnaval. Enquadra-se na editoria de tendência segundo Joffily 
(1991) por trazer as novidades do ramo para as pessoas.  

O terceiro é classificado como tendência também. “De olho na festa” é uma nota opinativa 
que dá dicas sobre maquiagem para pular o carnaval. O “Movidas pela folia” é uma reportagem e se 
enquadra na editoria bastidores, por contar os bastidores de uma família em uma escola de samba. 
Das cinco, é o texto mais extenso, ocupando quatro páginas. O último referente à moda é “As 
enjambradas”, crônica escrita pela colunista Martha Medeiros. É classificada em comportamento 
por falar sobre os estereótipos e exclusões que uma roupa diferente pode causar.  

  O segundo caderno analisado também possui cinco textos focados em moda. O primeiro é 
“Foco na beleza”. Classifica-se na editoria de celebridade, pois traz uma entrevista com o 
catarinense Fabio Bartelt falando como virou um fotógrafo tão reconhecido no mundo da moda. O 
segundo se enquadra em tendência pelo colunista falar sobre as tendências de moda no oriente e dar 
sua opinião sobre o que adotar no look.  

A “Cor longa vida” traz dicas de como manter a cor por mais tempo nas unhas. É 
classificada em serviço, pois ensina como utilizar uma tendência (de cores fortes). O quarto também 
fala sobre beleza. “Clássico nos lábios” é uma pequena nota que traz as novidades de batons para 
cada tipo de pele, e por isso, se enquadra na editoria de tendência. O último pertence à editoria de 
serviço, segundo a classificação utilizada para a análise, pois traz diversos modelos de roupas que 
combinam com a sandália gladiador, para a leitora se inspirar.  

O caderno dos dias 20 e 21 de fevereiro traz três textos referentes à moda. A coluna “Frívolo 
à la vontê” é um comentário e se enquadra na editoria de tendência, por falar sobre a moda de rua 
em Paris. O segundo é o “Fios do oriente”, da editoria de beleza. Essa reportagem conta um pouco 
sobre a história da depilação com linha, quem a introduziu no Brasil e motivos para essa técnica ser 
tão popular hoje. Por isso, ela pode ser classificada na editoria de tendência. O último é o “Vitrine 
da beleza” que ocupa meia página. Traz imagens de produtos que estão na moda e os preços deles, 
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se enquadrando em propaganda, por dar uma grande publicidade aos produtos. Esse texto não se 
enquadrada na classificação utilizada nesta análise, por não se tratar de um texto jornalístico.  

Com quatro textos de moda, o caderno dos dias 27 e 28 de fevereiro volta a ter o assunto na 
matéria de capa. O “Glamour entre franjas” é um editorial sobre o estilo folk. Traz quatro fotos, 
cada uma ocupando uma página inteira, com modelos de looks para se inspirar. A entrevista com 
Edinho Vasques fala sobre as marcas catarinenses do ramo de moda para as quais ele já trabalhou. 
O texto se enquadra na editoria de celebridade, por Edinho ser reconhecido no país pelo seu 
trabalho com marketing.  

O terceiro texto é um comentário. Na coluna Moda de rua temos o “Cordel americano”, que 
fala sobre a primeira semana de moda da temporada outono/inverno 2017 em Nova York e sobre os 
modelos mais usados pelas marcas presentes. Pertence à editoria de Cobertura geral, por cobrir o 
evento. O último é o “Enquanto você dormia”. Essa nota informativa da editoria de serviço dá dicas 
de tratamentos faciais, capilares e corporais para se fazer enquanto dorme. A seguir, a tabela mostra 
o caderno, o texto, a editoria e o gênero jornalístico dos textos referentes à moda. 

 
Tabela 2 - Classificação do conteúdo da Revista impressa Donna+ - Santa Catarina - fev. 2016 

Data Texto Editoria Revista Editoria Análise Complemento Gênero 
06-07/02/2016 Momento Iluminado What's up Celebridade Gente Entrevista 
06-07/02/2016 Couture confete Moda de rua Tendência Roupa Comentário 

06-07/02/2016 De olho na festa Beleza Tendência Dicas/beleza 
Nota 

opinativa 
06-07/02/2016 Movidas pela folia Capa Bastidores Gente Reportagem 
06-07/02/2016 As enjambradas Crônica Comportamento Gente Crônica 
13-14/02/2016 Foco na beleza What's up Celebridade Gente Entrevista 
13-14/02/2016 Expresso oriente Moda de rua Tendência Roupas Comentário 

13-14/02/2016 Cor longa vida Beleza Serviço Dicas/beleza 
Nota 

informativa 

13-14/02/2016 Clássico nos lábios Beleza Tendência Dicas/beleza 
Nota 

opinativa 

13-14/02/2016 Hora da gladiadora Como se usa Serviço Dicas/roupa 
Nota 

opinativa 
20-21/02/2016 Frívolo à la vontê Moda de rua Tendência Dicas Comentário 
20-21/02/2016 Fios do oriente Beleza Tendência Beleza Reportagem 
20-21/02/2016 Vitrine da beleza Consumo Propaganda Beleza - 
27-28/02/2016 Artilheiro What's up Celebridade Gente Entrevista 
27-28/02/2016 Cordel americano Moda de rua Cobertura Geral Evento Comentário 

27-28/02/2016 Enquanto você dormia Beleza Serviço Beleza 
Nota 

informativa 

27-28/02/2016 Glamour veste franjas Capa Editorial Roupa 
Nota 

informativa 
Fonte: Donna+ 

     No caderno impresso, a presença de conteúdos voltados ao estado catarinense é inferior ao 
conteúdo nacional, mas pelo menos se notam onze textos que fazem referência ao estado. Desses 
onze, apenas quatro se referem à editoria de moda. A cidade que mais recebeu destaque foi 
Florianópolis, por ser onde o caderno é produzido e também a cidade sede dos grandes eventos de 
moda no estado. Cidades referências na área de moda também foram citadas, como Brusque, 
Blumenau e Jaraguá do Sul.  

 
Tabela 3 - Textos que fazem referência ao estado na versão impressa  
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do Donna+ - Santa Catarina - fev. 2016 
Data Textos Cidade 

06-07/02/2016 Momento iluminado Florianópolis 
06-07/02/2016 Movidas pela folia Florianópolis 
13-14/02/2016 Foco na beleza Balneário Camboriú 
13-14/02/2016 Dos barcos para a casa Itajaí 
13-14/02/2016 Deliciosa tradição Florianópolis, Joinville, Balneário Camboriú 
13-14/02/2016 Festa à mesa Florianópolis 
20-21/02/2016 Parceria fértil Criciúma 
27-28/02/2016 Artilheiro Blumenau, Jaraguá do Sul, Brusque 
27-28/02/2016 Metroarchitrips Joinville 
27-28/02/2016 Laço de família São Joaquim 
27-28/02/2016 Frescor do mar Florianópolis 

Fonte: Donna+ 
   

Desses textos, seis possuem enfoque exclusivo no estado, o “Movidas pela folia”, “Deliciosa 
tradição”, “Festa à mesa”, “Parceria fértil”, “Laço de família” e “Frescor do mar”. Apenas o 
“Movidas pela folia”  pertence à editoria de moda.  

Quanto às fontes, foi possível observar que o número de fontes catarinenses é elevado, ao 
total, 37 fontes. Mesmo que o texto não falasse sobre o estado, o caderno sempre procurou trazer 
pelo menos uma fonte catarinense para regionalizar a notícia. Como já citado, os textos que abrem o 
caderno e os de capa também são referentes a personalidades ou celebridades catarinenses, apenas 
um de cada não tinha como enfoque o estado.  

 

 

Tabela 4 - Fontes destacadas na versão impressa do Donna+ 
 provenientes de Santa Catarina - fev. 2016 

Data Texto Fontes 
06-07/02/2016 Momento iluminado 1 
06-07/02/2016 Movidas pela folia 6 
06-07/02/2016 Arquitetos pelo mundo 3 
06-07/02/2016 Caça-talentos 1 
06-07/02/2016 Dieta tropical 1 
13-14/02/2016 Foco na beleza 1 
13-14/02/2016 Dos barcos para a casa 2 
13-14/02/2016 Festa à mesa 6 
20-21/02/2016 Mensagem sem rodeios 1 
20-21/02/2016 Online versus off-line 2 
20-21/02/2016 Tour pela arte de rua 2 
20-21/02/2016 Arquitetura do Brasil império 1 
20-21/02/2016 Parceria fértil 2 
27-28/02/2016 Artilheiro 1 
27-28/02/2016 Bem na fita 1 
27-28/02/2016 Metroarchitrips 3 
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27-28/02/2016 Laço de família 2 
27-28/02/2016 Frescor do mar 1 

Fonte: Donna+ 
 

  
 

Além da versão impressa, o Donna também está presente no ambiente online. A página 
principal traz todos os assuntos contemplados pelo caderno, divididos em beleza, moda, lifestyle, 
gente, saúde, comportamento, colunistas, blog e astral. Na parte superior, sempre aparece o “Hot no 
Donna”, que mostra os textos mais lidos pelas leitoras. Em seguida vem o texto eleito como o 
principal do dia. Não existe uma editoria mais frequente como destaque. Todas sempre acabam 
aparecendo durante o mês.  

 

 
FIGURA 6 – PÁGINA INICIAL VERSÃO ONLINE DIA 14 DE ABRIL 
FONTE: DONNA ONLINE (2016) 

 

Na versão online foi analisado apenas o Donna Moda, descartando-se as outras editorias. O 
período de coleta foi de 11 a 16 de abril de 2016, sempre às 14h e 40min. Foram publicados dois 
textos por dia, mas analisando o fluxo de postagens, a versão online não segue uma quantidade 
específica de textos publicados por dia, podendo ter nenhuma postagem ou três, quatro. Quase todos 
os textos são postados por colunistas, e são poucas as que passam de mais de um ou dois 
parágrafos. 

 
FIGURA 7 – TEXTO DO DIA 13 DE ABRIL POSTADO PELAS COLUNISTAS “AS PATRÍCIAS” 
FONTE: DONNA ONLINE (2016) 

 

A fotografia está presente em todas as publicações, geralmente ocupando mais espaço que o 
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texto. A publicidade é quase inexistente, e quando aparece, geralmente são em textos que falam 
sobre a parceria do Donna Fashion com alguma marca que acaba resultando em sorteios e 
promoções para os assinantes do caderno. A classificação utilizada para a análise foi a mesma usada 
para o impresso.  

 

 
FIGURA 8 – TEXTO DO DIA 12 DE ABRIL COM SORTEIO DE UM ÓCULOS DA PARCERIA ENTRE DONNA 
E CHILLI BEANS 
FONTE: DONNA ONLINE (2016) 

 

No online, o Donna, sem o + do impresso, foi classificado em três editorias pelo jornal: 
editorial, moda e coluna. Os editoriais dizem respeito às sessões de fotos de alguma marca ou estilo 
de roupa. Moda é a editoria de tudo o que diz respeito ao assunto e em coluna são classificados os 
textos feitos por colunistas. O primeiro texto publicado no dia 11 de abril é uma nota opinativa e se 
chama “Esporte urbano: como misturar peças esportivas para montar um look descolado”. Esse foi 
o único texto em que a editoria escolhida pelo caderno corresponde à proposta por Joffily (1991) e 
Hinerasky (2008). Classificada como editorial, mostra uma série de fotos em que as modelos 
misturam peças esportivas para apresentar o estilo aos leitores. Para Pinheiro et al. (2015, p. 197) o 
editorial de moda objetiva “exaltar conceitos e comportamentos via ensaios fotográficos com 
imagens fortes e marcantes”.   
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FIGURA 9 – TEXTO DO DIA 11 DE ABRIL 
FONTE: DONNA ONLINE (2016) 

 
A segunda é uma notícia publicada na editoria de moda. Com o nome de “Campanha da 

Gucci é banida por ter modelos muito magras”, traz um assunto muito importante no mundo da 
moda: o excesso de magreza de algumas modelos. Por tratar de um assunto de cunho psicológico, é 
classificado na editoria de comportamento. 

No dia 12 de abril, dois textos foram publicados na editoria de moda do caderno. O primeiro 
é a “Nova linha de Alexandre Herchcovitch para a C&A”. Fala um pouco sobre o estilo de moda do 
estilista e sobre a nova coleção, sendo classificada em tendência. O segundo se chama “Donna e 
Paquetá Esportes lançam coleção de Donna Walk Run”. Essa é uma nota que pode ser classificada 
como propaganda, pois fala em poucas linhas sobre a parceria das duas empresas para o lançamento 
de uma nova linha de roupas. A classificação de propaganda não se enquadra nas apresentadas por 
Joffily (1991) e Hinerasky (2008). 

No dia 13 de abril, as duas postagens são feitas na editoria de coluna. “Como montar um 
look com skinny jeans” dá dicas de looks e marcas para as leitoras se inspirarem na hora de escolher 
o que vestir. A segunda, “Com formato arredondado e alça longa, bolsa sela é tendência”, também 
traz dicas de looks para fazer com a bolsa do momento. As duas, segundo análise, são classificadas 
na editoria de serviço, principalmente, por trazer nomes de marcas e preços para as leitoras 
procurarem nas lojas.  

 O texto “Fashion Revolution Week Porto Alegre discute a cadeia produtiva da moda” é da 
editoria de comportamento. A notícia traz o processo atual têxtil das empresas e fala sobre o futuro 
e a sustentabilidade necessária para as marcas. Já a matéria “Duda Bündchen lança coleção de joias 
infantis com a Safira” é classificada na editoria de celebridade. A nota de dois parágrafos fala mais 
sobre a sobrinha da Gisele Bündchen do que sobre a coleção ou a marca, o que faz com que a 
coleção apresentada pela marca seja reforçada, pois quando utilizada por uma celebridade, o 
produto ganha um status maior de tendência, segundo Hinerasky (2010).  

No dia 15 de abril, uma nota fala sobre um evento. A “Feira de loucura por sapatos oferece 
descontos de até 70%” traz em poucas linhas informações sobre a feira, por isso, se enquadra na 
editoria de serviço. A segunda nota é uma propaganda, e como já citado, não entra na classificação 
dos autores escolhidos para essa análise. A matéria intitulada “Blogueiras gaúchas indicam seus 
modelos preferidos de óculos escuros” promove as blogueiras, as marcas e modelos de óculos, não 
se enquadrando no ramo jornalístico. 

O último dia começa com uma nota sobre a nova coleção da Melissa, mostrando a coleção 
inspirada em Alice no País das Maravilhas. Classifica-se em cobertura geral, por falar de forma 
genérica sobre a coleção. O último texto analisado é composto de várias fotografias de cintos que 
são tendência. A nota mostra cada um e diz para que tipo de corpo e de look serve, por esse motivo, 
se classifica em serviço.  

 
Tabela 5 - Classificação do conteúdo online da Revista Donna+ - Santa Catarina - 11-16 abr. 2016 

Data Texto 
Editoria 
Revista Editoria Análise Complemento Gênero 

11/04/2016 
Esporte urbano: como misturar peças 
esportivas para montar um look descolado Editorial Editorial Roupa Nota 

11/04/2016 
Campanha da Gucci é banida por ter 
modelos muito magras Moda Comportamento Gente Notícia 

12/04/2016 
Nova linha de Alexandre Herchcovitch para 
a C&A Moda Tendência Dicas/Roupa/Evento Notícia 

12/04/2016 
Donna e Paquetá Esportes lançam coleção 
de Donna Walk Run Moda Propaganda Evento - 
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13/04/2016 Como montar um look com skinny jeans Coluna Serviço Dicas/Roupa Nota 

13/04/2016 
Com formato arredondado e alça longa, 
bolsa sela é tendência Coluna Serviço Dicas/Acessório Nota 

14/04/2016 
Fashion Revolution Week Porto Alegre 
discute a cadeia produtiva da moda Moda Comportamento Evento Notícia 

14/04/2016 
Duda Bündchen lança coleção de joias 
infantis com a Safira  Moda Celebridades Gente/Acessório Nota 

15/04/2016 
Feira da Loucura por Sapatos oferece 
descontos de até 70% Moda Serviço Evento Nota 

15/04/2016 
Blogueiras gaúchas indicam seus modelos 
preferidos de óculos escuros Moda Propaganda Dicas/Acessório - 

16/04/2016 
Melissa lança coleção inspirada em Alice no 
País das Maravilhas Moda Cobertura Geral Calçado Nota 

16/04/2016 
Cintos para compor diferentes looks 
conforme o estilo Moda Serviço Dicas/Acessório Nota 

Fonte: Donna online 
 

    De todos os 12 textos sobre moda, nenhum fala sobre Santa Catarina. As fontes e marcas 
também não dizem respeito ao estado. O site foca muito mais em nomes nacionais, internacionais e 
gaúchos, provavelmente por ser feito pela equipe gaúcha e não pela catarinense. No online, não há 
mais a divisão entre os dois estados presente até o ano passado. Com a reformulação, eles fizeram 
apenas um Donna, mas pela análise, no fim, apenas a equipe gaúcha ficou responsável pelos textos 
postados.  

A publicidade também foi analisada quanto ao enfoque regional. No online, nenhuma das 
empresas citadas era catarinense. Uma era gaúcha, a Safira e outras nacionais, como Vimeo e Chilli 
Beans. No impresso, marcas e lojas catarinenses estão presentes em quase todas as páginas, 
provavelmente pelo caderno ser uma parte do Diário Catarinense, assim, distribuindo as empresas 
anunciantes entre o jornal e o caderno. Ao total, 17 empresas catarinenses apareceram no caderno 
impresso, e apenas oito empresas nacionais. 

Comparando as duas versões, é evidente o quanto o online foca no Rio Grande do Sul e não 
destaca Santa Catarina. O impresso traz vários textos que se referem de alguma maneira ao estado, 
mas com foco exclusivo em Santa Catarina ainda são poucos. No fim, o estado fica de lado nas duas 
versões, que investem mais no estado gaúcho, talvez, pelo Grupo RBS ser de lá.  

Quando analisado por quantidade de conteúdo, o online posta muito mais textos referentes à 
moda que o impresso. A média de postagens por dia sobre o assunto foi de dois textos. No 
impresso, os textos sobre gastronomia e arquitetura são mais frequentes que os de moda, mostrando 
que o único caderno que se refere à moda no estado não tem seu foco nessa editoria. Em todo o 
caderno, tanto online quanto impresso, não foi dado destaque à moda masculina no período 
analisado.  

As duas versões utilizam muito mais imagens que textos. Geralmente os conteúdos que 
aparecem são pequenas notas, com no máximo dois parágrafos curtos, enquanto a fotografia ocupa, 
muitas vezes, páginas inteiras. Quanto ao conteúdo publicitário, no impresso, apenas na “Vitrine da 
beleza” foi verificada publicidade. No online, duas, a que fala sobre a parceria com a Paquetá 
Esportes e a que se refere às blogueiras. Uma quantidade baixa até para a quantidade de textos que 
envolviam moda. Para Freitas (2005) a cobertura jornalística e a publicidade são os maiores 
articuladores das tendências de moda, então já era esperado encontrar algum conteúdo de caráter 
publicitário nos textos analisados.   

O Diário Catarinense, em 26 de outubro de 2015, reformulou todo o seu jornal impresso e 
online. Segundo o próprio site do jornal, “colunas, novas editorias e conteúdo multiplataforma 
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inéditos formatam um produto diferenciado, cada vez mais catarinense”.6 Também reforça que a 
missão do jornal é a “de conectar Santa Catarina e articular as forças regionais”. Após a análise do 
caderno Donna+ ficou claro que o jornal não está tão regionalizado assim. O DC agora abrange 
todo o estado, mas não vemos a valorização do conteúdo estadual nele, que se diz um articulador de 
forças regionais. Talvez, com a venda dos veículos de Santa Catarina pelo grupo RBS ocorra 
alguma modificação. 

 

5. CONCLUSÃO 
 

Com a análise dos cadernos impressos do Donna+ de fevereiro e da versão online durante 
uma semana em abril, é possível perceber que um dos poucos meios de comunicação de Santa 
Catarina voltado à moda ainda deixa a desejar nesse quesito, como também a moda em Santa 
Catarina. O estado é pouco abordado e a redação tenta compensar essa falta com pelo menos uma 
fonte catarinense no texto para regionalizar. 

Os conteúdos do caderno ainda estão muito ligados à ideia de mostrar as tendências do 
momento, como utilizá-la e onde comprar. Falta ainda um lado crítico e cultural voltado à moda. 
Para Joffily (1991) é preciso questionar o porquê dessa coleção, qual o conceito que o estilista quis 
passar. Hoje, se procura mostrar mais o produto do que fazer uma crítica propriamente dita.     

A falta de profundidade encontrada nos textos, tanto no impresso quanto no online, mostra 
que não há uma grande diferença do Donna para os blogs de moda. Nos dois se priorizam os textos 
sobre dicas, tendências, como fazer maquiagem, com qual look a bota do momento combina, etc., 
seguindo a mesma lógica dos blogs. 

Como Hinerasky (2010) destaca, os blogs hoje estão ocupando o espaço dos jornais e 
revistas de moda, por serem mais dinâmicos e rápidos ao divulgarem tendências. Outro grande 
diferencial é que as blogueiras são patrocinadas por marcas regionais e dão dicas de produtos para 
se comprar em suas cidades ou região, trazendo o regionalismo que o Donna+ não está valorizando. 
Talvez por esse motivo, os blogs estejam conquistando cada vez mais o mercado de moda brasileiro 
e mundial.  
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TAL MÃE, TAL FILHA: FAMÍLIAS FITNESS E OS EMPRESÁRIOS DE SI MESMOS NO
CONTEXTO DA “BOA FORMA” 1

Angélica Fonsêca2

Cláudia Linhares Sanz3

RESUMO

Discursos sobre vida saudável permeiam e cristalizam modos de ser e estar em todas as esferas da
vida contemporânea. A partir da análise dos usos e sentidos que o termo “boa forma” adquire nas
narrativas atuais, observou-se a espetacularização de momentos considerados íntimos e banais do
cotidiano, assim como a valorização de práticas e discursos relacionados ao estilo de vida saudável.
Por meio do método genealógico, suspenderam-se as condições de possibilidades que tornaram a
gravidez e as famílias objetos tão acessíveis ao olhar e elencaram-se imagens sobre essas esferas da
vida  que  materializam a  atualidade. Nesse  cenário  de  enaltecimento  do  corpo  contemporâneo,
constatou-se que a vontade de saber sobre os detalhes íntimos do cotidiano está diretamente ligada a
uma  vontade  de  “se  exibir”,  relação  fundamental  para  a  constituição  da  subjetividade
contemporânea. Além disso, o corpo grávido e o das famílias fitness tornam-se públicos a partir de
uma construção política e social da modernidade que tem seus contornos na contemporaneidade.
Diante disso, a lógica neoliberal transforma o cotidiano, espetaculariza as rotinas, invade o sono e o
café da manhã, como se a vida fosse um filme publicitário. 

Palavras-chave: comunicação; visibilidade; corpo; cultura do espetáculo; subjetividades.

1. FAMÍLIA, FAMÍLIA: O CORPO E AS NOVAS EMPRESAS FAMILIARES

O despertador toca às 5h30 no apartamento da família Luglio, no Morumbi, em São Paulo. A
mãe, Alessandra, logo ao levantar, coloca a roupa de ginástica e vai para a cozinha preparar o café
da manhã. Quando o marido, Enrico, de 46 anos, e as filhas, Natalia, 18, e Bruna, 15, acordam, uma
hora  depois,  a  mesa  está  posta:  não  faltam variedades  de  frutas  frescas  picadas,  granola,  pão
integral, queijo branco, além de vitamina com leite de amêndoas, cacau em pó, semente de chia e
linhaça. Não se trata, entretanto, de um comercial de margarina. Aliás, a ausência do produto na
mesa da família é regra:  “esse tipo de alimento” não entraria nunca na “imagística” dos  Luglio,
como a própria matriarca afirma.4 À lista de restrições no armário de mantimentos, somam-se ainda
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qualquer embutido, suco concentrado ou refrigerante. Terminado o café da manhã, a família irá
exercitar-se na academia – rotina registrada e publicada em suas contas no Instagram, aplicativo no
qual se apresentam com a hashtag #fitfamily.5 

De fato, não parece incomum a ideia de uma família fitness que compartilha na Internet sua
rotina de exercícios e sua dieta alimentar. Como os Luglio, outras famílias, no Brasil e no mundo,
compartilham suas banalidades com uma audiência fiel e, muitas vezes, anônima. Em uma rápida
pesquisa em sites de busca, utilizando a hashtag #fitfamily, mais de 1,5 milhão de publicações são
indexadas.6 O  mesmo  termo  em  um  site de  busca  de  vídeos  resulta  em  quase  1  milhão  de
resultados.7 O conteúdo  é  publicado  por  pais,  mães,  adolescentes  e  crianças,  exibindo  ínfimos
detalhes de sua rotina na busca de uma “boa forma” e de um “estilo de vida saudável”. Não se trata
de registros de ocasiões especiais: são imagens de uma lancheira saudável no intervalo da escola ou
da organização da dieta para a semana, eventos que, tradicionalmente, poderiam ser considerados da
esfera privada familiar. 

O que, no entanto, torna essas rotinas notórias a ponto de mobilizar, como fazem os Luglio,
quase  200  mil  seguidores?  Para  Alessandra,  mãe  Luglio,  “parada  na  rua  por  gente”  que  a
acompanha pela Internet e considerada uma web celebridade por revistas nacionais, sua notoriedade
se vincula a “um movimento de vida saudável que eles criaram”, ao dia a dia de esporte e à “boa
forma”  que  são  capazes  de  manter.  Segundo  ela,  o  “gerenciamento”  saudável  da  sua  vida
incentivaria outras famílias a seguirem seu caminho. Assim, todos os Luglios possuem contas no
Instagram e compartilham suas “exemplares” rotinas individuais nas redes sociais. Cada membro
da família produz seu próprio conteúdo e se relaciona com sua base de “seguidores”. Natália, a filha
mais velha, exibe sua rígida rotina ininterrupta inclusive durante as férias, chegando “a passar seis
horas  seguidas  praticando  exercícios  físicos”.  A jovem  de  18  anos  mantém  cerca  de  40  mil
seguidores no Instagram, que acompanham as imagens de seu “abdômen definido” e a incentivam
constantemente: “Que sonho! Vc vai ter mto sucesso”.8 Também o pai e a filha mais nova praticam
diversas atividades físicas e seguem a rotina de compartilhar publicamente as imagens da família
fitness. Até mesmo o cachorro da casa,  o pastor-de-shetland Giggio, possui perfil no  Instagram
(@giggioluglio), com postagens seguidas pela hashtag #fitcão. Nelas, as cenas do animal comendo
frutas e fazendo exercícios, como corrida e natação, são frequentes. O cachorro, que já “cumpriu”
10 quilômetros de corrida ao lado de seus donos, possui metas próprias para se tornar cada vez
“mais saudável” e, em breve, alcançará mais um degrau nessa escalada, trocando “a ração comum
por uma  light”.9 Trata-se,  assim,  de uma verdadeira empreitada digital,  vivida  em família.  Um
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esforço  que tem rendido “frutos”:  Alessandra  já  foi  contratada  para  assinar  linhas  de  produtos
fitness,  prestou  consultoria  para  o  desenvolvimento  de  produtos  light e  suplementos,  tornou-se
embaixadora de uma marca de roupas esportivas e passou a ter uma agenda concorrida na clínica
onde atua como nutricionista no Jardim Paulista.

O “gerenciamento” da vida dos Luglios e de outras famílias fitness que compartilham suas
rotinas  familiares  como  produtos  em  vitrines  permanentes  é  imagem  exemplar  daquela
generalização da “forma empresa”, tratada por Michel Foucault (2008), nos mais diversos âmbitos
da vida humana. Quando o modelo econômico, modelo da oferta e da procura, investimento-custo-
lucro, se verte numa racionalidade, num modelo hegemônico do tecido social e de nossa existência,
toda uma série de transformações são colocadas em movimento. A vida do indivíduo deixa, então,
de estar inscrita no âmbito de uma grande empresa, da “firma” ou do Estado. A família também não
é mais uma empresa coesa, mas um pool de “empresas-indivíduos”, submetido – como os grupos
empresariais – às normas, regularidades, conjecturas e demandas externas. Cada Luglio, até mesmo
o cachorro, é, desse modo, “célula-empresa”, sócio de si mesmo, a própria Companhia; seu nome,
habilidade e estilo de vida devem qualificar sua competência e  abrir possibilidades para novos e
permanentes êxitos e sucessos. Configura-se, então, uma economia constituída não de indivíduos,
mas de unidades empresariais múltiplas, células complexas. A vida de cada membro da família é
solicitada, como analisa Foucault, a se inscrever

no  âmbito  de  uma  multiplicidade  de  empresas  diversas  encaixadas  e  entrelaçadas,  de
empresas que estão, para o indivíduo, de certo modo ao alcance da mão, bastante limitadas
em seu tamanho para  que a  ação do indivíduo,  suas  decisões,  suas  opções  possam ter
efeitos significativos e perceptíveis, bastante numerosas também para (que ele) não fique
dependente de uma só; e, enfim, a própria vida do indivíduo – com, por exemplo, [...] sua
relação  com  a  sua  família,  com  o  seu  casamento,  com  os  seus  seguros,  com  a  sua
aposentadoria – tem de fazer  dele como que uma espécie de empresa permanente e de
empresa múltipla (FOUCAULT, 2008, p. 331-332). 

Ser  uma  empresa  múltipla  requer  investimentos.  Assim,  a  tarefa  de  aperfeiçoamento
permanente  é  um dos  deveres  do  homem transformado em empresário  de  si  mesmo.  Foucault
explica: “sendo ele próprio seu capital, sendo para si mesmo seu produtor, sendo para si mesmo a
fonte de (sua) renda” (2008, p. 311). Capital humano, cuja composição articula elementos inatos
(hereditários)  e  adquiridos.  Nesse  caso,  os  empresários  de  si  no  âmbito  fitness parecem
especialmente exemplares. Por um lado, exibem suas performances a partir da “qualidade” dos seus
“equipamentos genéticos”, instrumentos “inatos” capazes de tornálos aptos a se adequar ao modelo
hegemônico.  Como lembra Sibilia, o sentido do termo fitness remete exatamente à adequação (to
fit: adequar-se) e, nesse caso, se adequar a um modelo corpóreo: “uma e outra vez, esse vocábulo
parece ressoar nas academias de ginástica como uma palavra de ordem que exige to fit, incitando
seus devotos a se adequarem ao modelo hegemônico” (SIBILIA, 2006, p. 39). 

Por  outro  lado,  são  exemplares  nos  modos  com  que  “investem  em  si  mesmos”,
aperfeiçoando seus equipamentos genéticos e “evoluindo” os modelos, a partir do trabalho sem fim
da “boa forma”. Não por acaso, o corpo para as famílias fitness aparece como um “bem” individual
que merece receber investimento e ser exibido, tornado instrumento de sobrevivência financeira.
Em uma medida, a “qualidade do corpo” reforça a “propriedade” inata do capital vendido por tais
famílias. Em seu pretenso caráter elevado, configura-se como uma espécie de condição social que
lhes permitirá integrar o “mercado”. Em outra, é também o corpo exercitado, que aparece como
lugar do esforço, do trabalho, do empenho, que pode e deve ser, enquanto “equipamento genético”

BRAUN,  Sophia.  “Fit  Family”  faz  sucesso  no  Instagram com  exercícios  e  alimentação.  Disponível  em:
<http://abr.ai/1Kov4nv>. Acesso em: 24 jan. 2016.
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desenvolvido e aprimorado. Assim, como percebe Foucault, tanto os cuidados médicos quanto as
atividades relativas à saúde dos indivíduos são pensados, no neoliberalismo, “como elementos a
partir  dos  quais  o  capital  humano  poderá  primeiro  ser  melhorado,  segundo  ser  conservado  e
utilizado pelo maior tempo possível” (Foucault, 2008, p. 316). 

2. NO PAIN, NO GAIN: O EMPRESÁRIO DE SI NO CONTEXTO DA BOA FORMA

O corpo fitness – o corpo de cada célula dessas famílias – é, portanto, uma peça simbólica
do sujeito-capital, plataforma sobre a qual os sentidos de pertencimento social são construídos. Ele
é um território onde verdades e valores morais são engendrados e legitimados na tessitura social
contemporânea. Trata-se de um tipo de subjetividade calcada em um “empresariamento” do self que
se efetiva, sobretudo, a partir do corpo (como capital).  Por essa razão, exige cuidados exaustivos,
eternos, sem pausas, sendo uma das plataformas fundamentais dos regimes atuais de visibilidade.
Assim, o corpo constitui não apenas a superfície (ou a imagem) de nossas subjetividades, mas – de
forma muito particular – a sua imagem-tecido. Os discursos sobre ele, as verdades, as prescrições
acerca  de  sua  “vida  saudável”,  sua  “boa  forma”,  parecem permear  variadas  faixas  etárias,  em
diversos momentos da vida, penetrando, consequentemente, cada vez mais na vida familiar: seja na
vida da família já consolidada, seja no imaginário das famílias que vão nascer. 

Cabe ressaltar, no entanto, que a “boa forma” não produz apenas sucesso e felicidade. Mais
do que simples atributo físico, tal expressão materializa verdades acerca do sujeito contemporâneo –
relacionadas à saúde, à estética, à medicina e ao que devemos e queremos ser.10 Compartilhada nas
mídias  sociais,  comprada e vendida na grande mídia,  a  “boa forma” tornou-se uma espécie de
centro de gravidade dos “cuidados de si” contemporâneos, materializando, no entanto, um estranho
paradoxo.  Enaltece  o  corpo,  mesmo que o  submeta  a  uma lógica  infinita  de  aperfeiçoamento.
Coloca-o como a condição necessária do sucesso. Esse corpo, no entanto, assim como os recursos
financeiros alocados numa conta de investimento, não pode ficar parado, sua materialidade não
pode significar peso e lentidão, sob o risco de perder sua qualidade inata; para que o corpo se torne
um bem, para que permita ao empresário de si mesmo ampliar seu capital humano, ele deve atender,
então, à outra exigência: ser a imagem de uma competência adquirida. O paradoxo parece estar aí –
no fato de que o corpo precisa se superar enquanto corpo, estar às vezes submetido a extremas
violências, para ser a evidência de um aprimoramento, para se verter em capital-competência. 

Administrar bem o corpo, ter uma “boa forma” e seguir uma “vida saudável” engendram no
indivíduo, portanto, características de um bom gestor. Quando o corpo tiver de ser “sacrificado”,
interrompendo  a  rotina  extenuante  de  exercícios  físicos,  para  que  indivíduo  desenvolva  outras
habilidades, como a atividade intelectual, o sujeito deve fazê-lo de modo pontual, mas, sobretudo,
dentro da lógica empresarial. A luta contra a organicidade pode ter uma “trégua discursiva” se seu
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(SIBILIA, 2004).
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estilo de “vida saudável” for “realmente autêntico”: isso assegura que seu corpo possa, como uma
máquina,  voltar  muito em breve à rotina dos músculos  aparentes.  Tudo, é claro,  deve ser bem
medido a partir  tanto da  ideia  de risco quanto  da de custo-benefício.  Como afirma Alessandra
Luglio, após três semanas de rotina intensa, sem treinos e superando um processo inflamatório, a
partir do seu esforço individual, “seguindo um modelo alimentar possível, equilibrado,
sem excessos e sem carências nosso corpo responde com tranquilidade, sem
grandes perdas e nem grandes ganhos! Isso é o que chamo de alimentação
sustentável, bom pra você, bom para tudo, é #lifestyle”.11 

Tudo depende apenas “de cada um de nós”, cada pessoa é responsável pelo seu sucesso e a
ela  cabe  gerenciá-lo.  Decisões  cotidianas  assumem,  dessa  maneira,  dinâmica  e  linguagem
empresarial – tornam-se ações estratégias. A “gestão de si” contemporânea constitui a base de toda
uma série  de  prescrições  e  dietas  morais  que  tem como base certos  perfis,  imagens  e  práticas
corporais. Alcançar o sucesso e a melhor performance, principalmente no âmbito da “boa forma”,
exige uma constante negociação entre riscos, desejos, fadigas e responsabilidade individual. Como
explica a filha mais velha dos Luglios, Natália, quando “justifica” aos seus seguidores que, devido à
rotina intensa de estudos, a prática de exercícios físicos foi colocada em segundo plano e, por isso,
seu corpo não estava tão definido como há oito meses:

Minha meta.. Sim, sou eu mesma 8 meses antes de me formar (quem acompanhou viu que
estudei  muito)  e  machucar  o  joelho..  Quando  treinava  com  mais  frequência  e  comia
MUITO.. Eu era uma das pessoas mais saudáveis que conheço haha, eu ainda como da
mesma  forma,  meu  objetivo  é  mostrar  que  só  com  comida  de  verdade  +  suplemento
proteico: whey ou proteína de arroz da para ter um corpo (eu acho) bem bom! Vejo tantas
pessoas  da  minha  idade  (ps:  17  anos)  que  tomam  pré  treinos  de  bodybuilders,
termogênicos, cafeína, fazem dietas mirabolantes, zeram o carbo, substituem refeições por
shakes..Obs mais uma vez: treinando pouco! Tudo isso para ter um corpo "perfeito" de
musas fitness que, muitas vezes, tem MUITO mais tempo para treinar já que isso faz parte
do trabalho delas... elas são lindas, nas são elas.. Eu não desejo ter o corpo de ninguém..
Sabe por que? Porque eu sou..Eu! Cada um tem um corpo.. Não adianta querer ter o corpo
da Bella, da Gabi, ou de uma das Panicats.. As pessoas são diferentes, você tem que tentar
fazer o SEU melhor, sem perder sua saúde...
#healthylife #quantomaisnaturalmelhor #amomuito #fitfamily #healthylife12

Tal  negociação supõe ainda outra barganha:  a “boa-forma” contemporânea só se realiza
rebatida no olhar do outro – vigilante, ideal e eterno. Não basta seguir continuamente as receitas
mais  “atualizadas”  de  comportamento;  não  é  suficiente  corrigir  eventuais  vulnerabilidades  de
segurança ou fraqueza; não basta encontrar constantemente novos patchs.13 A família fitness precisa
ser vista e, de preferência, seguida. Como estudou Paula Sibilia (2008, p. 8), em nossa atualidade,
“só  é  o  que  se  vê”,  sendo  a  invisibilidade  total  praticamente  o  sinônimo  da  inexistência  do
indivíduo.14 O “parecer  ser” e  o  “aparecer  para  ser”  estão  intimamente  relacionados,  tanto  nas

11
 Publicação do perfil @aleluglio. Disponível em: <http://bit.ly/2b4bQIf>. Acesso em: 6 ago. 2016.

12
 Publicação do perfil @natluglio. Disponível em: <http://bit.ly/1RpGAAG>. Acesso em: 24 jan. 2016.

13
 Patch é  um  termo  em  inglês  que  significa  “remendo”.  No  entanto,  é  apropriado  pela  indústria  de

desenvolvimento  de  sistemas  quando  um  programa  precisa  ser  desenvolvido  para  atualizar  ou  corrigir  uma
vulnerabilidade de segurança ou para acompanhar a atualização do concorrente, sendo também uma forma de deixar os
sistemas constantemente up-to-date.
14

 Paula Sibilia (2008) propõe uma análise sobre as reconfigurações entre o público-privado, fazendo com que a
intimidade  tenha  se  tornado  “extimidade”  (SIBILIA,  2008,  p.  18).  A autora  compreende  que  a  subjetividade  da
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construções de nossos discursos quanto na constituição de nossa subjetividade.  Assim, a família
fitness não teme somente a gordura e a flacidez, mas também a invisibilidade. Desse modo, quando
o indivíduo da família  fitness não estiver “em dia” com seu corpo e com suas “práticas de si”,
precisará negociar com seus “seguidores” e esclarecer a “falha”. Quando possível, exibir imagens
que os redimam, que comprovem que, algum dia, houve investimento em seu “bem-capital”. Algo
como fez Natália, publicando, no período em que os estudos a afastaram da atividade física, uma
imagem antiga de seu abdômen definido. Logo recebe sua recompensa: “Amei seu post, Nat, você
arrasou, mais uma vez! Primeiro mostrando que não supervaloriza a questão da estética ao colocar
seus  estudos  em  primeiro  plano,  e,  agora,  com  esse  post!  Que  nos  mantenhamos  sempre
equilibradas e longe da obsessão, tão comum hoje em dia, por questões tão supérfluas na vida”.15

Trata-se de uma administração voltada também para uma permanente aprovação, como fazem as
empresas de marketing para se manter no mercado. 

De fato, os seguidores são uma espécie de clientes, “públicos-alvo”, que estabelecem regras
de audiência e demonstram preferências, como consumidores. Numa negociação permanente, cada
retorno do público, cada comentário satisfeito – assim como nos serviços ao cliente das empresas –
reforça e legitima a “boa forma” como o “cuidado de si” indispensável ao sujeito contemporâneo.
Por isso, os seguidores de Natália a estimulam: “Parabéns @natiluglio! Seu corpo é lindo e a sua
consciência corporal e de alimentação são mais lindas ainda! De verdade, se eu tivesse a sua mente
nos meus 17 não teria passado por tempos bem difíceis... Continue assim e que vc consiga motivar
muitas  e  muitas  novinhas  haha”.16 A  exposição  voluntária  de  seus  hábitos  cotidianos  e  de  sua
“gestão de si” na Internet não é, portanto, especialmente autônoma. Provavelmente, a liberdade de
que a família  fitness dispõe  pode ser exercida “desde que...” as escolhas feitas sejam as que seu
público  espera.  Para  se  manter,  Natália  e  sua  família  precisam ser  fiéis  a  padrões  corporais  e
alimentares,  precisam ser  incansáveis  com a  autovigilância  e,  “agregar,  constantemente,  novos
valores a sua marca”.  Quando ela então expõe seu “ex-abdômen definido”,  algumas seguidoras
questionam sua falta de cintura, condenam suas opções, sugerem novas escolhas.  Nesse sentido,
Sibilia  esclarece que há uma moralização das práticas corporais,  que,  no entanto,  possui metas
bastante prosaicas: 

vencer no mercado das aparências,  obter sucesso ou ganhar eficiência,  efetuar uma boa
performance física e sobretudo visual. Enfim: todos valores mercadológicos, todos fatores
bem cotados no mercado de valores contemporâneo. O termo fitness torna a delatar, assim,
sua origem etimológica em língua inglesa, e se mostra como uma palavra de ordem que
incita a se adequar ao modelo hegemônico: tanto de forma literal como simbólica, tratase
de incorporar seus valores. (SIBILIA, 2006, p. 121)

Tamanho gerenciamento exige práticas de si muito particulares: certos controles de afetos,
determinados manejos de hábitos e algumas dietas morais. Cabe ressaltar que, no âmbito da família,
exige também que ela não seja mais o lugar de recanto, acolhimento ou privacidade. De fato, o
regime de visibilidade – que é alimentado por essas personagens fitness e, ao mesmo tempo, o que

sociedade burguesa era engendrada nos diários  íntimos,  no ambiente  privado,  na solidão  e  no silêncio  do quarto.
Atualmente, a partir dos reality shows, das mídias sociais e das matérias jornalísticas, adotou-se um “diário éxtimo” (p.
12), de acordo com um trocadilho que procura dar conta dos paradoxos desta novidade que consiste em expor a própria
intimidade nas “vitrines globais da rede”. (SIBILA, 2008, p. 13). Dessa forma, Sibilia afirma que essa exploração das
visibilidades privadas – em que a interioridade passa por um processo de exteriorização – evidencia novas maneiras de
práticas e de construção das subjetividades contemporâneas.
15

 Publicação do perfil @natluglio. Disponível em: <http://bit.ly/1RpGAAG>. Acesso em: 24 jan. 2016.
16

 Publicação do perfil @natluglio. Disponível em: <http://bit.ly/1RpGAAG>. Acesso em: 24 jan. 2016.
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as possibilita existir – legitima um deslocamento significativo no próprio estatuto da família. Como
explicitou Philippe Ariès (2006), em seu estudo pioneiro acerca da História Social da Família e da
Infância, o conceito de família esteve, desde a Modernidade, vinculado a uma reorganização entre
os espaços privado e público: a família moderna “separase do mundo e opõe à sociedade, o grupo
solitário  dos  pais  e  filhos”  (ARIÈS,  2006,  p.  189).  O nascimento  e  o  desenvolvimento  de  um
sentimento de família foram constituídos, como estuda Ariès, a partir da ideia de recolhimento,
longe da rua, da praça, da vida coletiva, reforçando a intimidade da vida privada em detrimento das
relações de vizinhança, de amizade e de justaposições sociais e solidariedades coletivas. 

 Do mesmo modo, portanto, que as delimitações entre o público e o privado já não são as
mesmas, o sentimento de família que perpassa os sujeitos das famílias fitness parece se distanciar
bastante  do  que  fundou  modernamente  o  próprio  conceito  de  família.  Se  houve  um  notável
sincronismo entre o sentimento de família e o sentimento de intimidade na constituição do sujeito
moderno,  na  sociedade  contemporânea,  a  sincronia  se  dá  por  outros  sentidos.  Parece  que  o
sentimento contemporâneo de família, pelo menos das famílias  fitness, vai se forjando a partir do
empreendedorismo individual, que possibilita que cada membro da família, como um empresário de
si mesmo, sobreviva e que, assim, também a família tenha “sucesso”. Mas não apenas isso: para que
a família se legitime enquanto núcleo social, sua imagem de saúde e felicidade se torna cada vez
mais  necessária.  Tratase,  desse  modo,  da  sincronia  entre  a  “boa  forma”  da  família  e  sua
visibilidade;  entre  o  desejo  de  ser  (sendo  visto)  e  o  desejo  de  saber  acerca  das  banalidades
cotidianas (que, um dia, foram íntimas). 

3. ANTES E DEPOIS: A VONTADE DE SABER E DE SE EXIBIR

Tal sincronia começa cedo nos dias atuais. Não se restringe a certos tipos de famílias e
atravessa o tecido social como um todo, entrelaçando, de forma ampla, o regime de visibilidade ao
estranho conceito de “boa forma”. Também idosos, crianças e grávidas desejam ser fitness, mas não
apenas  isso:  desejam  ser  vistos  como  fitness e  aprovados  como  “saudáveis”,  legitimando  seu
permanente empreendimento no corpo, a partir das imagens que produzem e fazem circular. As
famílias fitness são, no entanto, ícones dessa sincronia, sintoma e instrumento, imagens exageradas
daquilo que já não podemos ignorar. Entre as imagens fitness, algumas chamam especial atenção: os
corpos grávidos que se sacrificam para adequar-se, to fit (SIBILIA, 2006, p. 39). 

Izabella Falconi, outra brasileira conhecida e admirada nas mídias sociais exatamente por
ser alguém como “nós”, que compartilha seu cotidiano fitness, exibiu também nas mídias sociais a
rotina  de  exercícios  e  práticas  cotidianas  relacionadas  à  gravidez.  Essa  “celebridade-pessoa
comum”, típica do mundo contemporâneo, exibe os detalhes da sua vida íntima de futura mãe –
suas escolhas, sua rotina, seus hábitos alimentares, suas conquistas físicas, suas metas de saúde,
seus produtos preferidos no supermercado, sua suplementação diária e suas receitas para não sair da
dieta. Exemplo de mulher grávida “sarada”, é “acompanhada” por 2,5 milhões de seguidores apenas
em  sua  conta  no  Instagram.  Em  uma  de  suas  publicações,  Izabella  comenta  que,  por  vezes,
imaginava a filha reclamando da falta de espaço para crescer dentro de sua barriga “chapada”: “A
Vicky numa hora dessas ‘tá f*** me esticar aqui dentro mamãe’. Será?”.17 Após três dias do parto,
em seu Instagram, a empresária publicou fotografias de “antes e depois”, exibindo a barriga um dia
antes do parto e, em outra imagem, a barriga sem sinais de gestação. No texto, destaca sua ótima
recuperação, atribuindo o “sucesso” não apenas ao parto natural, mas também à rotina disciplinada

17
 Publicação reproduzida pela revista Crescer, disponível em: < http://glo.bo/1eccC24>. Acesso em: 10 jul. 2015
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e saudável durante toda a gravidez.
Gabriela  Zugliani,  31  anos,  mãe  de  três  filhos,  também compartilhou em sua  conta  do

Instagram o cotidiano de exercícios na academia de ginástica durante a gestação da sua terceira
filha.  Em uma de  suas  publicações,  aparece  em estágio  avançado de  gravidez,  com roupas  de
ginástica, refletida no espelho de um elevador. A barriga desperta atenção do expectador, pois nela é
possível identificar os “gominhos” do abdômen “definido”. Alguns meses depois, Gabriela noticia o
nascimento de sua filha Betina e esclarece: “Meu médico disse que pela musculatura extremamente
fortalecida tanto do abdômen quanto do útero seria bem difícil um parto normal [...] Só ouvia dos
médicos que não havia nada de gordura e que a musculatura estava muito fibrada. O tom deles era
que realmente estavam impressionados”.18 Ao fim da publicação, aprovada por 3.821 “curtidas”, sua
imagem-redenção: fotografia do seu abdômen “chapado”, momentos depois do parto.

Esse constante desejo de praticar exercícios físicos na gravidez, assim como o desejo de
consolidar as práticas e a identidade familiar a partir da rotina de atividades, da dietética específica,
dos regimes de “boa forma”, da visibilidade constante, parece se adequar, como já foi visto, às
exigências morais de um projeto de sociedade no qual os indivíduos precisam, sozinhos, assumir a
responsabilidade pelo “cuidado de si mesmos” (FOUCAULT, 2008). Implicada na “boa-forma”,
realiza-se,  primeiramente,  uma  moral  com  ares  contemporâneos  –  efetivada  a  partir  de  certa
imposição de regras e condutas, interdições e promoções, exigência de ser visto, enfim, a partir de
um conjunto determinado de prática de si. Como pensou Foucault, “toda ação moral comporta uma
relação ao real em que se efetua, e uma relação ao código a que se refere; mas ela implica também
uma certa relação a si”, algo que não se restringe apenas a uma “consciência de si”, mas, sobretudo,
que exige uma constituição de si enquanto “sujeito moral”: o sujeito “estabelece para si um certo
modo de ser que valerá como realização moral dele mesmo; e, para tal, age sobre si mesmo, procura
conhecer-se, controla-se, põe-se à prova, aperfeiçoa-se, transforma- se” (FOUCAULT, 1984, p. 28).

Nesse sentido, toda a dietética promovida pelas imagens fitness, das famílias e das grávidas,
pode ser pensada não somente como ações morais, mas também como imagens das atuais práticas
ascéticas,  já  que  supõem  o  exercício  de  esforços,  trabalhos,  técnicas,  regimes  que  objetivam
alcançar certos “modos de ser empresariais”.  Como  propõe  Francisco Ortega (2008), trata-se de
uma  bioascese,  prática  que se  distancia  definitivamente  das  técnicas  ascéticas  que,  um dia,  se
constituíram como práticas de liberdade ou de resistência a modos prescritos. Diferente das asceses
da  Antiguidade,  em que  os  trabalhos  sobre  si  ansiavam encontrar  caminhos  “de  demarcação”,
singularização, de alteridade, encontramos na maioria das práticas de bioascese uma vontade de
uniformidade,  de  adaptação  à  norma e  de  constituição  de  modos  de  existência  conformistas  e
egoístas, visando à procura da saúde e do corpo perfeito como peça fundamental no processo de
desmontagem da cultura íntima e de somatização e exteriorização da subjetividade (ORTEGA,
2003, p. 62).

No caso das grávidas fitness, fica explícito: os cuidado de si centramse no corpo, mas lutam
contra  ele,  visando  uma  longevidade  ideal,  saúde  inorgânica,  performance inequívoca,  beleza
padronizada – todos os elementos dessa moral destinada a vencer no “mercado”, como ativos do
capital humano. De acordo com os estudos de Sibilia (2006), configura-se na atualidade uma busca
pela  pureza  e  pela  limpeza  do  corpo que,  de  fato,  altera  os  sentidos  de  sua  organicidade.  Tal
redefinição  conceitual  possui  como  corpo-ícone  a  imagem  desencarnada  e  bidimensional,
desenhada para  ser  exibida  e,  simultaneamente,  vigiada.  São “investimentos”  que buscam uma
visibilidade  cada  vez  menos  material,  menos  corporal,  e  que  corroboram para  a  existência  de
estratégias de estilização corporal. 

18
 Publicação logo após o parto, disponível em: < http://bit.ly/1MlpdA2> Acesso em:23 ago. 2015.
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Dessa  maneira,  os  discursos  sobre  obesidade,  colesterol  alto  e  risco  de  doenças
cardiovasculares engendram táticas que objetivam retirar o que há de orgânico no corpo, como
controle de hormônios, precisão de taxas, manipulação de riscos, desprogramações, ingerências na
fome  e  no  sono,  intervenções  que  inibem a  vontade  de  comer  e  até  mesmo  a  capacidade  de
engordar.  Não por acaso,  a “grávida  fitness” de seis meses, Carolina Buffara,  confessa,  em seu
Snapchat, seus eventuais maus hábitos ou suas “escorregadas” durante a gravidez como derrotas,
usando a hashtag #projetocarolbuffaraFAIL. Admite, por exemplo, que, ao comer um Petit Gateau,
sua sobremesa preferida, teria cometido uma espécie de pecado, falta imperdoável de disciplina,
após dois anos de abstinência.19 Sem a mesma aparência de derrota, em um tom de intimidade e
aconselhamento, encontramos também, em seu perfil, a informação de que a falta de repouso e o
excesso de exercícios durante a gravidez de uma seguidora provocaram complicações na gestação. 

Longe das pretensões espirituais que, há tempos, orientaram as antigas práticas de ascese, os
controles e privações das grávidas contemporâneas  almejam sobretudo a “boa forma” do corpo.
Como  já  assinalado,  as  práticas  ascéticas  estão,  portanto,  ganhando  novos  significados,
transformando-se, como avalia Elizabeth Etorre (2009, p. 246), em um  “ascetismo reprodutivo”.
Decorrente de políticas públicas no combate a problemas de saúde agravados pelo sedentarismo e
pela obesidade, a “ascese reprodutiva” não deve apenas regulamentar os tipos de alimentos que
comem e bebem as mulheres gestantes, deve também assegurar que estejam consumindo os tipos
certos de suplementos,  evitando qualquer  tipo de drogas,  posicionando-se da maneira “correta”
quando deitadas e deve garantir  que estejam sempre bem informadas acerca das tecnologias de
desenvolvimento  e  testes  fetais.  Entre  tais  regulações  do  corpo  grávido  contemporâneo  estão
também as atividades físicas, como não poderia deixar de ser, pelo menos desde 2002, quando o
American  College  of  Obstetricians  and Gynecologists (ACOG)20 reconheceu  o  exercício  físico
como prática segura, indicada para todas as gestantes saudáveis. 

Não  são  poucos  os  estudos  acerca  dos  benefícios  da  prática  física  para  as  gestantes.
Nascimento et al (2014) sugerem que o exercício físico regular, por ao menos 30 minutos diários,
promove diversos benefícios, inclusive prevenção de doenças gestacionais como a diabetes. Se os
exercícios  são necessários  e  saudáveis  para  qualquer  pessoa,  os  debates  e  pesquisas  científicas
acerca de seu limite mostram que, apesar disso, o “descontrole” não resulta apenas em obesidade.
Se os resultados da boa forma são incentivados socialmente, por vezes suas práticas ganham ares
extremos.  Qual seria, então,  o “limite saudável” para o exercício físico durante a gravidez? Tal
questionamento, realizado por cientistas, demonstra que também o uso dessas atividades tem se
tornado problemática médica. 

O imperativo da saúde deveria não apenas incentivar as atividades físicas para gestantes,
mas  também protegê-las  de  possíveis  excessos.  Deveria  regular,  portanto,  o  desejo  fitness das
grávidas contemporâneas, passíveis de produzir impacto neonatal ainda desconhecido.21 Não por
acaso,  são  desenvolvidas  pesquisas  e  sistemas  médicos  que  visam  a  administrar  excessos:

19
 Carol  Buffara  ficou  famosa  por  compartilhar  sua  rotina  de  exercícios  e  alimentação,  usando  a  hashtag

#projetocarolbuffara, por meio da qual incentiva seus seguidores a optarem por uma vida “mais saudável”. Após a
gravidez, ela incorporou “kids” à hashtag – #carolbuffarakids –, mas nenhum novo “projeto” foi lançado. No entanto, o
uso do Fail quer agregar uma ideia de fracasso, conforme a tradução do termo em inglês. 
20

 ACOG Committee Obstetric Practice. ACOG Committee opinion. Number 267, January 2002: exercise during
pregnancy and the postpartum period. Obstet Gynecol. 2002: 99 (1):171-3.
21

 Szymanski LM, Satin AJ. Strenuous exercise during pregnancy: is there a limit? Am J Obstet Gynecol. 2012;
207(3):179.e1-6. Zavorsky GS, Longo LD. Exercise guidelines in pregnancy: new perspectives. Sports Med. 2011;
41(5):345-60.
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profissionais de saúde preparados para acompanhar a preparação física de gestantes ou crianças.
Alguns pesquisadores afirmam, por exemplo, que, nesses casos, as mulheres deveriam manter as
atividades até o segundo trimestre, diminuindo-a no terceiro trimestre da gestação. Empresas como
a  Californiana  Birthfit oferecem  verdadeiros  pacotes  de  acompanhamento  para  as  grávidas
conquistarem ou manterem a boa forma na gravidez, com métodos apropriados e metas ousadas,
mas  sem “excessos”.  A proposta  da  empresa  possui  quatro  pilares:  o  treinamento  funcional,  a
nutrição balanceada, a quiropraxia e o acompanhamento psicológico.22

4. O MERCADO DE VIDAS COTIDIANAS: CONSIDERAÇÕES FINAIS

Saudáveis  ou  não,  as  práticas  de  bioascese  realizadas  pelas  grávidas  fitness ganham
significativa visibilidade. A disciplina fitness de Izabella Falconi, por exemplo, e seus “cuidados de
si”  a  tornaram  “verdadeira  especialista”:  são  eles  que  lhe  conferem  o  atributo  “celebridade”.
Agregados a eles – para usar um termo bastante contemporâneo –, a modelo demonstra habilidade
empreendedora e uma admirável (pelo menos por seus seguidores) capacidade de ser, mesmo que
sua “fama” nas mídias sociais esteja mais atrelada ao seu abdômen extremamente definido. Sua
“celebridade” se reafirma cada vez que compartilha nas mídias sociais “dicas” de como alcançar o
corpo  “perfeito”. Trata-se  de  um  outro  mercado,  não  menos  importante:  o  mercado  de  vidas
cotidianas,  vendidas  nas  plataformas digitais,  que  se tornam manuais  e  referências  de práticas,
verdades, saberes e discursos sobre o que somos e o que devemos ser. Assim, ao lado de Falconi,
surgem rostos “novos” diariamente, embora todos tenham “perfis muito semelhantes”. Na busca
ininterrupta da legitimação do olhar do outro, a todo momento surgem discursos confessionais nos
quais “pessoas comuns” exibem temas diversos, almejando minutos de “fama”. 

Como já foi dito, trata-se de sujeitos que empresariam a si próprios não como um mero
recurso econômico, mas, sobretudo, como um modo de se constituir como sujeito. A publicização
do privado, estudada por Paula Sibilia, implica deslocamentos no “estatuto do eu” (SIBILIA, 2008),
que,  nesse  contexto,  constroem  seus  espetáculos  a  partir  de  intimidade  inventada.  Esse  “eu-
narrador” supervaloriza a vida, os acontecimentos diários e as esferas banais da vida privada, pois
relatar a própria vida valoriza o sujeito como protagonista, “[...] alguém que vive a própria vida
como um verdadeiro personagem” (SIBILIA, 2008, p. 51). Esse indivíduo, na ânsia de tornar-se
visível, é encorajado constantemente pelas redes sociais na Internet a publicizar sua vida íntima e
privada,  como  se  uma  pretensa  “vontade  de  saber”,  permanente  e  generalizada,  exigisse  uma
também permanente exposição. As formas de legitimação dessas narrativas são inúmeras, mas não é
possível  desprezar  o  que  se  dá  simbolicamente  por  meio  da  opção  de  “curtir”  fotos,  posts e
comentários.  Ao  ter  um  conteúdo  “curtido”,  os  discursos  e  simbologias  construídos  naquela
publicação são validados pelo olhar do outro.  

Segundo Fernanda Bruno (2004),  os  meios  de comunicação de massa,  ao transporem as
vivências diretas dos indivíduos, aprisionam suas subjetividades às telas em que são reproduzidas,
pois somente aquilo que é midiaticamente reproduzido pode ser considerado como ideal. Está aí o
lugar  central  que  as  imagens  ocupam hoje.  Elas  constituem vetores  importantes  de  sujeição  e
subjetivação.  Como  pensou  Guy  Debord  (1997),  na  sociedade  do  espetáculo,  é  através  das
produções audiovisuais que o indivíduo é transformado em mercadoria espetacularizada.  Assim,
entende-se a  sociedade do espetáculo como a “sociedade da imagem”,  em que a realidade e a
subjetividade do indivíduo são construídas pela cultura audiovisual e difundidas pelos meios de
comunicação. Segundo o autor, a partir do momento em que a economia dominou a vida social,

22
 Site da empresa Birthfit: http://www.birthfit.com/
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houve uma degradação do ser para o ter de todas as atividades e feitos da sociedade. A vida social
estaria, assim, completamente permeada pelos resultados acumulados da economia, sendo possível
perceber um deslocamento do ter para o parecer (DEBORD, 1997, p. 18). Trata-se da generalização
da lógica empresarial – que, nesse caso, utiliza o corpo como o bem fundamental do seu capital –,
vinculando-se, desse modo, intimamente a uma espetacularização da subjetividade. Com efeito,  o
corpo não é personagem coadjuvante no regime atual de visibilidade. Aliás, o corpo (e um tipo bem
próprio de corporeidade) assume o protagonismo nos discursos e nas imagens acerca da intimidade,
especialmente  naqueles  relacionados  à  gravidez  e  ao  parto.  A espetacularização  desses  dois
momentos, tradicionalmente vividos como privados, relaciona-se, portanto, não apenas com essa
vontade de saber e de “se exibir”, mas também com a configuração de novas práticas de si balizadas
pelo conceito de “boa forma” e pelo empresariamento do ser.
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2 DE ABRIL E A CONEXÃO AZUL: o uso da tecnologia como experiência  

comunicacional e cultural entre grupos que vivem o autismo.1 

 
Igor Lucas RIES2 

Isabela Cavallin DEMETERCO3 
 
RESUMO 
  
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição que proporciona a aproximação de grupos 
de indivíduos, às vistas de ressignificação e reconhecimento, bem como pela troca de experiências 
vividas no cotidiano. Neste contexto social e cultural, intensificado pelo uso dos dispositivos 
tecnológicos e das redes sociais, os sujeitos têm promovido práticas interacionais, testemunhais e 
suas reivindicações. Este texto reflete sobre o uso da tecnologia como forma de experiência cultural 
entre grupos que vivem o autismo. Indica que a experiência é compartilhada através do uso da 
tecnologia, bem como defende que a conexão acontece na vida e no cotidiano. A abordagem teórica 
permeia noções de cultura e experiência comunicacional para a reflexão tecnológica. Como objeto 
empírico, analisa-se o conteúdo de uma postagem na rede social Facebook, publicada pelo 
apresentador Marcos Mion com seu filho, Romeo, em 2 de abril de 2016, data instituída pela ONU 
como o dia mundial de conscientização do autismo. 

 
Palavras-chave: Tecnologia; Autismo; Cultura; Experiência; Comunicação. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
O autismo, reconhecido a partir dos grandes e importantes protagonistas cinematográficos, 

como a Temple Grandin4 e Raymond (Rain Man)5, com seus potenciais savants6, hoje é 
caracterizado como um Transtorno do Espectro Autista (TEA), com a abertura para existência de 

                                                 
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM. 
 
2 Mestrando em Comunicação e Linguagens PPGCOM - UTP-PR. Graduado em Comunicação Social – Propaganda e 
Publicidade, Especialista em Marketing Estratégico, Docência no Ensino Superior e Formação de Tutores no EAD. 
Professor de graduação da Faculdade Padre João Bagozzi nas unidades curriculares de Comunicação e Marketing, nos 
cursos de Bacharelado e Tecnologia em Gestão e Educação. E-mail: igor.lucas@uol.com.br. 
 
3 Mestranda em Comunicação e Linguagens PPGCOM – UTP-PR. Graduada em Artes Cênicas pela FAP, em Pintura 
pela UNESPAR-EMBAP. Artista visual e atriz. E-mail: isacavallin@hotmail.com.  
 
4 Temple Grandin é a mais bem-sucedida e célebre profissional norte-americana com autismo, altamente respeitada no 
segmento de manejo pecuário. Tornou-se uma proeminente autora e palestrante sobre o tema autismo porque ela é uma prova 
viva de que as características de autismo podem ser modificadas e controladas. Bacharel pelo Franklin Pierce College e com 
mestrado em Ciência Animal na Universidade Estadual do Arizona, é Ph.D. em Ciência Animal, desde 1989, pela 
Universidade de Illinois. 
 
5 Raymond é um personagem autista, protagonista do drama norte-americano Rain Man, 1988, de Berry Levinson.  
 
6 A síndrome de savant é considerada um distúrbio psíquico com o qual a pessoa possui uma grande habilidade 
intelectual aliada a um déficit de inteligência. As habilidades savants são sempre ligadas a uma memória extraordinária, 
porém com pouca compreensão do que está sendo descrito. É encontrada em uma a cada dez pessoas com autismo. 
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vários níveis de dificuldades no espectro, bem como com a inclusão de muitas potencialidades. 
Pertencente ao DSM-V e ao CID F-84.07, o TEA refere-se a um grupo de transtornos caracterizados 
por um espectro compartilhado de prejuízos qualitativos na interação social, associados a 
comportamentos repetitivos e interesses restritos pronunciados (AUTISMO & REALIDADE, 
2016). Dentro deste diagnóstico, já nos primeiros meses de vida, as crianças demonstram 
dificuldade de se relacionar, de manter contato visual, apresentam preferências limitadas, além de 
terem dificuldade com a linguagem oral. Estes fatores implicam em limitações na socialização e 
desenvolvimento infantil, colocando estas crianças num mundo particular, com conexões restritas. 
Dados do Center of Diseases Control and Prevention8 (JUNIOR, 2014), órgão ligado ao governo 
Norte Americano, indicam a existência de um caso de autismo para cada 68 pessoas (1,47%) e, se 
considerada a população entre 3-17 anos, o número é de 1 para 45 pessoas (2,22%). Estes números 
aumentam à medida que as metodologias ficam mais precisas e os diagnósticos tornam-se mais 
precoces. Elevam-se os casos diagnosticados e, consequentemente, as experiências interacionais 
entre os grupos de indivíduos que compartilham a mesma vivência.  

Uma condição de diferença, por premissa, traz desordem na rotina social. A busca por 
informações, tratamentos, apoio e consolo, oportuniza o aproximar de experiências vividas no 
cotidiano de outros indivíduos incluídos na mesma realidade. Formam-se grupos, trocam-se 
experiências, depoimentos, acontecem exposições ou recolhimentos, surgem mobilizações e 
interações sociais diversas. Nascem discursos, ideologias e estigmas, comunicações efetivas e 
também a banalização do autismo, por conta do consenso tácito que circula e nutre o saber comum.   

Neste contexto social e cultural, intensificado pela experiência a partir do uso dos 
dispositivos tecnológicos como celulares e smartphones, os sujeitos, em suas vidas cotidianas, têm 
promovido práticas interacionais, trocas de apoios, narrativas testemunhais, além de reivindicações 
diversas, antes destinadas aos grupos presenciais de ajuda, bem como ao convívio familiar e social 
mais próximo. O êxito das redes sociais, blogs, portais de informação, entre outras plataformas 
digitais com o compartilhamento instantâneo de dados, permite que os indivíduos ampliem sua 
ação, que agora pode ter alcance global, com possíveis efeitos sociais e na cidadania. Neste caso, os 
relatos de experiências do universo autista, nas mídias sociais, surgem de anônimos, celebridades, 
profissionais da educação, médicos e por especialistas em tratamentos e terapias, revelando fatores 
culturais, bem como explorando a partilha de emoções.  

Portanto, é pelo viés cultural que a observação destes eventos, que culminam nos usos 
tecnológicos, ganha força. São as experiências do cotidiano que revelam os fatores culturais de uma 
sociedade. Apenas compreendendo a cultura como “todo um sistema de vida, no seu aspecto 
material, intelectual e espiritual” (WILLIAMS, 1969, p.18), é que esta reflexão se torna válida. 
Afasta-se, desta forma, o risco de valorizar tais aparatos tecnológicos como sendo responsáveis 
pelas mudanças sociais, econômicas e culturais, defendidos pelo determinismo tecnológico.   

Diante desta problemática, este texto objetiva refletir sobre o uso da tecnologia como forma 
de experiência comunicacional e cultural entre grupos que vivem o autismo. De maneira específica, 
indica que a experiência cultural é compartilhada através do uso da tecnologia, bem como defende 

                                                 
7 DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) é um guia publicado pela Associação Psiquiátrica 
Americana, tido como o manual principal usado pelos médicos para fornecer um diagnóstico formal. O DSM-V é o 
código que classifica o Transtorno do Espectro do Autismo. No Brasil é utilizado o CID (Classificação Internacional de 
Doenças), contemplando no CID F84 os Transtornos Globais do Desenvolvimento.  
 
8 CDC – Center of Diseases Control and Prevention: Centro de Controle e Prevenção de Doenças.  
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que a conexão acontece na vida e no cotidiano.  

Com finalidade básica, este artigo acadêmico tem, na metodologia, objetivo exploratório, 
com procedimentos de coleta de dados bibliográfico, de natureza qualitativa. Constituindo 
geralmente a primeira etapa de uma investigação, a pesquisa exploratória, conforme Gil (2009), tem 
como principal finalidade esclarecer conceitos e ideias, habitualmente envolvendo o levantamento 
bibliográfico, documental, entre outros. Destaca-se que não é a tecnologia o foco do estudo, mas 
sim o seu uso que influencia as práticas e processos comunicacionais. Por isso, a abordagem teórica 
permeia noções de cultura e experiência comunicacional como aspectos determinantes para a 
reflexão tecnológica. 

Por fim, o trabalho utiliza como objeto empírico a análise de conteúdo de uma postagem do 
apresentador Marcos Mion9, em seu perfil da rede social Facebook, no dia 2 de abril de 2016, para 
demonstrar uma situação que caracteriza um exemplo de prática comunicacional, que faz uso da 
tecnologia como forma de experiência comunicacional e cultural, numa conexão “azul10”, 
aproximando públicos que vivem o autismo. Foi nesta data que, em 2007, ficou decretado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) o dia mundial da conscientização do autismo. Após 
Romeo, seu filho mais velho, ter sido diagnosticado com o transtorno do espetro autista, Mion tem 
utilizado suas redes sociais para abordar o tema, no intuito de dar notoriedade ao assunto, aproximar 
pessoas que convivem no universo autista e contribuir para a ressignificação do autismo, através das 
suas potencialidades. 

 A postagem, identificada pelas figuras 1 (texto) e 2 (imagem), convida o seguidor para uma 
luta a favor do autismo. Com 30 dias da data da postagem, o conteúdo tinha atingido 386 mil 
curtidas, mais de 37 mil compartilhamentos e superou 7 mil comentários.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURAS 1 E 2 – POST: 2 DE ABRIL - HOJE É O DIA DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO 
FONTE: FACEBOOK/MARCOSMIONOFICIAL (2016). 

                                                 
9 Marcos Mion é apresentador do Programa de TV Legendários, da Rede Record, ator e empresário brasileiro. Estudou 
filosofia na Universidade de São Paulo e cursou Comunicação e Artes do Corpo na Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. É casado com a designer de moda Suzana Gullo e pai de três filhos: Romeo, Stefano e Donatella.  
 
10 Azul é considerada a cor do autismo, pelo fato de que o transtorno do espectro autista afeta, predominantemente, os 
meninos.  
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2. A EXPERIÊNCIA COMUM E CULTURAL É COMPARTILHADA ATRAVÉS DO USO 
DA TECNOLOGIA 
 

 Como artista, apresentador de programa televisivo e empresário, Marcos Mion já tinha 
razões para se aproximar dos aparatos tecnológicos e de mídias sociais. Porém, o grande movimento 
acontece quando o assunto é o Romeo, seu filho mais velho, autista. Numa das postagens sobre a 
experiência com o menino que alcançou maior notoriedade, Mion compartilha lições que aprendeu 
com o filho autista, referindo-se ao seu inusitado pedido de Natal: uma escova de dentes azul. A 
publicação, que aconteceu dois dias após o Natal de 2015 e em menos de meia hora já tinha mais de 
1.000 curtidas, revela o sentimento do apresentador ao relatar a lição de vida contida na experiência 
com Romeo. “Sinto-me abençoado e extremamente feliz por ter sido escolhido por Deus para ser 
pai de uma criança autista, ou como eu prefiro dizer, o guardião de um anjo: o meu Romeo”, 
descreve Mion em seu perfil. O texto ganhou notoriedade nacional, foi reproduzido em muitos 
blogs, portais, revistas e em programas de TV. A partir desta partilha do comum, o autismo, Marcos 
Mion parece compreender a sua representatividade entre os grupos unidos pela mesma causa, 
intensifica suas postagens e se torna reconhecido, em especial nas redes sociais, como o pai do 
Romeo. Neste ritmo, em 2 de abril de 2016, lança o texto escolhido para esta análise e evidencia o 
dia da conscientização sobre o autismo.  

 Este fato ilustra a importância do “comum” entre os indivíduos. É o comum que aproxima 
grupos de interesses, que permite o desenvolvimento, a partilha e a troca, e que dá sentido ao 
conceito maior da comunicação. A partir destas associações conceituais, Duarte (2003) forma o 
conceito de comunicação como algo pertencente a muitos, partilhado, que se pode comungar ou 
tornar comum.  

O sentimento de partilha é o que define a comunicação, é construir com o outro um 
entendimento comum sobre algo. É o fenômeno perceptivo no qual duas consciências 
partilham na fronteira. O entendimento comum não quer dizer concordância total com os 
envolvidos na troca. O entendimento pode ser a conclusão das consciências que discordam 
dos enunciados uma da outra. A linguagem desponta, então, com o objeto cultural de 
percepção do outro. A linguagem torna-se o plano no qual a zona de encontro pode ser 
desenhada mediante diálogo. (MERLEAU-PONTY, 1945 apud DUARTE, 2003, p.47) 

Foi pelo uso da rede social e da tecnologia que, neste caso, aconteceu a experiência do 
encontro entre os agentes comunicacionais. As redes sociais, na Internet, permitem estas "trocas 
sociais realizadas pela interação social e pela conversação através da mediação do computador" 
(RECUERO 2014, p. 94). As pessoas se relacionam num ambiente interativo, onde predomina uma 
forma não linear e sem hierarquias, mas sim em rede. As curtidas, os compartilhamentos e, em 
especial os comentários de pais, familiares e de grupos que possuem o autismo como vivência 
comum, revelam a troca, o entendimento e partilha, ações que só acontecem a partir da interação 
humana, e que faz da comunicação um processo social. Assim, as práticas sociais das classes que 
buscam reconhecimento encontraram nas redes sociais um ferramental propício para se organizar, 
expressar suas verdades, declarar suas lutas e testemunhos, bem como agregar seguidores ao seu 
entorno que, em conjunto, possam se engajar, posicionar, solidarizar e sentirem-se mais fortes.  

Neste contexto percebe-se a comunicação como um processo vivenciado, em movimento, 
onde um post sobre uma experiência abre caminho para tantos outros relatos. Nele, é o próprio 
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indivíduo que carrega a condição de produzir novos significados para o autismo, de interagir e se 
desenvolver, ao invés de apenas reproduzir os significados já existentes. No mesmo espaço de 
visibilidade e a partir de narrativas das próprias vidas, partilham anseios morais e políticos, 
presentes culturalmente.  

Mesmo pelos indícios culturais que motivam estas aproximações, os números expressivos de 
curtidas, compartilhamentos e comentários, além da mobilização dos seguidores, que direcionam as 
interações do cotidiano para os aparatos tecnológicos, surge facilmente a ideia da migração destes 
grupos de indivíduos para um novo espaço. Esta tendência direciona a análise pelo viés do 
determinismo tecnológico que, para este estudo, considera-se um risco. Kerckhove (2015), 
estudioso contemporâneo sobre as novas mídias e o desenvolvimento social e que dá continuidade à 
linha de pesquisa de McLuhan, por exemplo, defende a importância de se analisar os modos com 
que as “mídias modificam nossos ambientes e como as pessoas são transformadas pelo uso destas, 
às quais estão expostas cotidianamente”. Em determinismo tecnológico, Williams (2005, apud 
MARQUIONI, 2013) considera que as novas tecnologias “estabelecem as condições para a 
mudança social e o progresso, e são inventadas como se estivessem em uma esfera independente, a 
partir da qual são criadas novas sociedades ou novas condições humanas”.  

Aqui, entende-se que não há transformação das pessoas pela tecnologia, bem como não 
existem novos espaços. Os indivíduos não entram em uma nova esfera ao se conectarem ao 
Facebook, mesmo porque não se deslocam do seu lugar de origem. As tecnologias trazem avanços 
importantes, evidentemente, mas o que pode ocasionar transformação é, portanto, o uso das 
tecnologias enquanto processo ou prática de interação social. Em face disso, é que se retoma o foco 
para a experiência comunicacional que emerge dos fatores culturais.  

Logo de início, a primeira parte da postagem de Mion (2016) traz uma reivindicação, um 
convite para que a sociedade lute a favor do autismo, indicando-o não como uma doença, mas sim 
como uma condição atual, contemporânea, diferente e pouco conhecida: 

Pq não dizemos que é o dia da ‘luta contra’? Pq autismo não é uma doença, é uma 
condição. A falta de informação gera um medo e o preconceito. Por isso, hoje é dia de 
gritar pro mundo todo: SOU MUITO FELIZ E ABENÇOADO POR DEUS POR TER A 
HONRA DE CONVIVER COM O ROMEO, meu filho que está no espectro autista. 
(MION, 2016) 

Neste trecho, transcrito de forma direta, o apresentador permite compreender que a reflexão 
e a notoriedade do assunto acontecem sobremaneira por conta dos fatores culturais, sociais e 
demográficos atuais: a elevação do número de diagnósticos de pessoas com o TEA, a procura por 
tratamento e atendimento especializado, a instituição mundial de uma data específica para promover 
a conscientização, a necessidade de ressignificação deste conceito tácito, bem como a busca por 
apoio e reconhecimento. Tratar o autismo como uma condição é uma forma de ressignificação. Já a 
indicação da importância da informação é um conselho que pretende diminuir o medo por parte dos 
que vivem próximos desta condição, bem como evitar o preconceito, próprio da sociedade 
desinformada.  

Na sequência surge o apelo de “gritar para o mundo todo”, seguido do texto em caixa alta, 
chamativo, que expressa gratidão e honra. Estes elementos, entendidos neste tempo, configuram 
uma prática social que demonstra expansividade, ou seja, a busca pelo direcionamento das atenções 
do mundo, para que notem o autismo (grito) e o enxerguem através da ótica da alegria, honra e 
gratidão. Desta forma, afasta-se o olhar do determinismo tecnológico, ou seja, da tecnologia como 
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responsável por estes fatores, e direciona-o para o emissor, a mensagem, o público comum e para as 
práticas e processos relacionados aos usos destas tecnologias, para se fazer comunicação.  

A partir deste exemplo, permite-se a reflexão de que a natureza da cultura provém dos mais 
ordinários significados comuns, quanto daqueles mais refinados significados individuais, para 
designar todo um modo de vida. (WILLIAMS, 1958).  

A cultura é de todos: este o fato primordial. Toda sociedade humana tem sua própria forma, 
seus próprios propósitos, seus próprios significados. Toda sociedade humana expressa tudo 
isso nas instituições, nas artes e no conhecimento. A formação de uma sociedade é a 
descoberta de significados e direções comuns, e seu desenvolvimento se dá no debate ativo 
e no seu aperfeiçoamento, sob a pressão da experiência, do contato e das invenções, 
inscrevendo-se na própria terra. (WILLIAMS, 1958, p.4) 

É na vida, portanto, que os elementos comuns dão conta de promover a aproximação, 
resultando em grupos de pertencimento cultural. Neste sentido, esses grupos acessam as mesmas 
experiências vividas, a partir do outro. Portanto, é plausível defender que o movimento notório, 
responsável por milhares de curtidas, compartilhamentos e comentários, se dá pela experiência 
comum entre os agentes comunicacionais. O aparato tecnológico, em uso, sem os protagonistas, a 
mensagem, o púbico e os interesses comuns, próprios de uma cultura, não faria sentido. O que 
muda, então, é a forma de aproximar-se, é a experiência como processo comunicacional, a partir da 
tecnologia e das redes sociais.  

Para complementar esta prática de interação a partir da cultura da vida, direcionando-a ao 
campo da comunicação, indica-se que o processo comunicacional é ativado pela superfície de 
contato, pelas relações provenientes destas trocas de sentidos, através da experiência da comunhão, 
um ato de comunicar como sendo um encontro de fronteiras perceptivas. A emergência de uma 
superfície comum de troca, o compartilhamento e o tratamento do eu com o outro, formam uma 
composição, uma relação produzida entre estes sujeitos, conscientes, que estão em movimento e não 
em uma estrutura congelada. (DUARTE, 2003)  

Para Merleau-Ponty (1945 apud DUARTE, 2003, p. 47) é na troca entre os protagonistas da 
comunicação que ambos são arrastados para uma zona na qual todos perdem algo de si, no sentido 
de que, pela partilha, um agente passa a ser composto por algo do outro.  

Na segunda parte do texto postado na rede social, também transcrito de forma direta, Marcos 
Mion se coloca em experiência compartilhada, empresta sua voz ao coletivo e, enquanto sujeito 
plural (somos / vivemos), assume o pertencimento ao grupo, que se apresenta, mais uma vez, 
reivindicando reconhecimento e um novo significado. 

Como sempre falo, somos muito mais felizes do que quem olha torto ou não "deseja o 
mesmo pra si", pois vivemos com um anjo iluminado por Deus que nos traz a pureza e o 
amor TODOS OS DIAS! Vcs tem noção o privilégio disso?? Se vc tem um autista na sua 
família, parabéns!! Vc tb é um dos escolhidos!! Já somos mais de 2 milhões de famílias! Se 
informe, perca o medo! Quanto antes vc aprender e puder conviver com uma criança q faz 
parte do TEA, melhor pra vc! 💙💙 (MION, 2016) 
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FIGURA 2 – POST: 2 DE ABRIL - HOJE É O DIA DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO 
FONTE: FACEBOOK/MARCOSMIONOFICIAL (2016). 
 

O apelo textual se fortalece pelo conjunto de imagens apresentadas, numa sequência de 
fotografias que conduzem para a identificação de uma criança autista, por vezes tida como um 
indivíduo tímido, resguardado e com pouca demonstração de emoções, mas que, desta vez, surge 
envolta de afetos, sorrisos, com olhar direcionado11 ao do pai e à câmera fotográfica e, em especial, 
conectada com o outro, ao invés de isolada ou alheia aos acontecimentos do mundo. Assim, o uso 
dos vários aparatos tecnológicos, como a Internet, a rede social e a câmera fotográfica, contribuem 
para uma conexão azul, metaforizada desta forma, nesta análise, em referência à cor que simboliza 
o autismo. Enfim, o uso da tecnologia é que permite a conexão que, neste caso e ao menos no 
entorno da postagem, pôde ser azul em benefício do apelo à ressignificação do autismo.  

Desta maneira, entende-se que a experiência é, de fato, uma resposta aos fatores culturais e 
sociais, e aos seus anseios. Noutro tempo tais reivindicações já aconteciam de outras formas, como 
em grupos menores, nos programas de TV, nas conferências de associações médicas ou nas escolas. 
Hoje a abrangência e a velocidade são maiores, pois a tecnologia se ampliou e ficou mais acessível. 
Porém, fica claro, também, neste exemplo, que uma tecnologia não eliminou a outra. O contato 
pessoal não foi eliminado pela relação virtual, a fotografia não foi substituída pelo vídeo, o texto 
não eliminou a voz, mas sim, a experiência acontece no uso conjunto destes e outros recursos, 
acessíveis pela multiplicidade de usos que a conexão da Internet permite ou não, inclusive 
considerando as diferenças de usos e anseios presentes na diversidade cultural dos grupos.  

Esta constatação se justifica, inclusive, pelos estudos de Daniel Miller (2013, p.165 e 168) 
quando esclarece que a “Internet não é uma coisa e não tem forma material clara”, ou quando a 
torna “mais bem-compreendida não como tecnologia, mas como plataforma que habilita pessoas a 
criar tecnologias, as quais, por sua vez, são desenhadas para funções particulares”. Estas funções 
particulares seriam, portanto, criadas a partir dos anseios culturais de um povo. Desde as mais 
simplistas páginas corporativas ou blogs pessoais, aos robustos portais de notícias e entretenimento, 
                                                 
11 É comum crianças autistas fazerem pouco contato visual com outras pessoas ao seu entorno, mesmo que esteja interagindo com 
elas. Este fato intensifica a formação do conceito da criança alheia, desconectada.  
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alcançando as redes sociais, todos correspondem aos gêneros culturais.  

Assim, logo deixamos de pensar em tecnologia da comunicação apenas como coisas, ou 
capacidades, e começamos a vê-las como análogas à arte da sedução: modos de nos fazer 
parecer atraentes para a pessoa com quem nos comunicamos. Claro, a sedução é apenas 
uma das coisas que estão em jogo aqui. A questão mais ampla é que as tecnologias de 
comunicação são essencialmente gêneros culturais, e que a melhor maneira de apreciá-las é 
comparável à que usamos para outros gêneros culturais. (MILLER, 2013, p.170) 

Retomando o exemplo do apresentador, pai do Romeo, a partir do viés dos gêneros 
culturais que direcionam o uso da tecnologia, neste caso a rede social, entende-se que se trata de 
uma forma de seduzir seus seguidores e também as pessoas que vivem a mesma realidade, 
conectando e apresentando-se de forma atraente, destacando as potencialidades.  

 

3. A CONEXÃO ACONTECE NA VIDA E NO COTIDIANO 
 

Após a publicação, não apenas pela tecnologia, mas de modo particular pelo assunto comum 
que é codificado em forma de um discurso significativo, a postagem passa a ser curtida, 
compartilhada e comentada. Acontece a conexão, a interação pela partilha do que existe de mais 
ordinário, comum, nas vidas destas pessoas: o cotidiano autista.  Marcos Mion torna-se celebridade 
na rede por ser pai do Romeo e, neste ponto, existem muitas pessoas iguais a ele que fazem questão 
de se manifestar.  

Nota-se que, para que a mensagem publicada produzisse efeito, precisou primeiro ser 
apropriada com um discurso significativo para que pudesse, em seguida, ser significativamente 
decodificada. Afinal, é “esse conjunto de significados decodificados que ‘tem um efeito’, 
influencia, entretém, instrui ou persuade, com consequências perceptivas, cognitivas, emocionais, 
ideológicas ou comportamentais muito complexas”.  (HALL, 2003, p.368)   

Como resposta surgiram outros emissores, novos “Mions” com seus “Romeos”: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3 – COMENTÁRIO DO POST: 2 DE ABRIL - HOJE É O DIA DA CONSC. SOBRE O AUTISMO 
FONTE: FACEBOOK/MARCOSMIONOFICIAL (2016). 
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Um dos comentários classificados como mais notórios (figura 3), em números de curtidas e 
respostas, uma mãe parabeniza Mion e se inclui no contexto, apresentando também o seu filho 
dentro do espectro autista. Relata a sua experiência quando, num diálogo, seu filho diz que, se 
houvesse cura para o autismo, gostaria de permanecer do jeito que é, o que a leva às lágrimas. O 
filho ainda questiona: “daqui 18 anos eu estarei preparado para o mundo, mas será que o mundo 
estará preparado para mim, mãe?  

Esta mensagem, de maneira comum ao texto do apresentador, apresenta-se codificada num 
discurso significativo, com elementos que revelam um sentimento comum daqueles que vivem o 
autismo no cotidiano da vida e que, por consequência, podem decodificá-la. Mais uma vez, a 
mensagem tem efeito. Já os próximos exemplos de comentários (figuras 4 a 7), além da codificação 
verbal, as postagens se assemelham também pelos códigos presentes nas imagens.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 4 e 5 – Comentários do post: 2 de Abril - Hoje é o Dia da Conscientização sobre o Autismo 
Fonte: Facebook/MarcosMionOficial (2016). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figuras 6 e 7 – Comentários do post: 2 de Abril - Hoje é o Dia da Conscientização sobre o Autismo 
Fonte: Facebook/MarcosMionOficial (2016). 
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Observa-se, através destas fotografias, as semelhanças com a postagem inicial, feita com 
Romeo. Nestas, os sorrisos dos pais, as cores azuis, a interação das crianças, felizes, afastam as 
situações de diferenças. Na figura 4, a mãe apresenta seu filho Bernardo, como o seu Romeo, 
buscando a partilha e a identificação com o apresentador. Junto da família, o pai (figura 5) também 
interage valorizando o mundo autista, contrapondo-se ao mundo típico, real, numa crítica aos 
problemas sociais nele existente. Finaliza indicando que “a nossa diferença é igual a de todas”. Nos 
comentários 6 e 7, os textos destacam o reconhecimento da experiência de amor, vivida em comum 
por estas famílias, aproximando-se entre si, pelo sentimento de gratidão que lhes é promovido pelo 
contato com estas crianças. Em todos estes exemplos, portanto, são reveladas as conexões a partir 
do cotidiano da vida, da cultura ordinária, como defende Williams (1958).  

A cultura presente nas mídias, na tecnologia e, mais precisamente, no espaço aberto na rede 
social para esta aproximação de grupos com o mesmo interesse, não deve ser confundida, contudo, 
com uma cibercultura, devido ao alcance e extensão de seu desenvolvimento técnico. (HEPP, 2015) 
Este entendimento permite a compreensão de que a cultura atual é tecnologizada, mas não é uma 
cibercultura, como se pudesse haver um novo espaço, uma nova cultura, diferente ou tecnológica. 

É neste sentido que, no estudo das mídias, faz-se necessário que a discussão dos 
fundamentos teóricos permeie o esclarecimento dos processos mediáticos, da influência que estes 
recursos causam na cultura e na sociedade, bem como uma reflexão sobre o processo de mudança 
presente neste termo. (HEPP, 2014). 

A respeito dos modos de se conviver com as mídias, Deuze (2013) indica a presença de uma 
revolução midiática, da vivência na mídia diluída no cotidiano. A mídia é onipresente, cada vez 
mais rapidamente e profundamente difundida. Porém, mais que uma “zumbificação” ou alienação, 
devido ao uso intensivo e imersivo, pode ser considerada benéfica quando oportuniza a chance de 
alguns engajamentos sociais, ou seja, torna os indivíduos mais bem equipados para abraçar o 
coletivismo, ao invés do individualismo.  

Desta forma, defende-se que a experiência cultural dos indivíduos, a vida cotidiana que 
abarca seus anseios, buscas, preferências ou condições sociais, estão diluídas nas mídias, hoje 
conectadas através das redes e aparatos tecnológicos. Mas não se trata de um novo espaço, mas sim 
da cultura comum.  

São nestes lugares, os possíveis, que surgem as manifestações comuns, as aproximações, os 
contrastes, as intrigas e os entretenimentos, as guerras, revoluções ou reivindicações, as 
manifestações de ódio, de amor e de paz, a comunicação, a conexão azul ou amarela, bem como a 
luta por reconhecimento.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O autismo, fator responsável pela aproximação de grupos, às vistas de ressignificação, 
reconhecimento e da troca de experiências vividas no cotidiano, motiva indivíduos a se conectarem, 
através de superfícies comuns de contato e de partilha. O estudo analisou a postagem do 
apresentador Marcos Mion com seu filho, Romeo, no dia 2 de abril de 2016, a fim de identificar 
estas práticas comunicacionais.   
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Neste contexto social e cultural, intensificado pelo uso dos dispositivos tecnológicos e das 
redes sociais, os sujeitos têm promovido práticas interacionais, testemunhais e reivindicações. 
Portanto, é pelo viés cultural que a observação destes eventos, que culminam nos usos tecnológicos, 
ganha força. São as experiências do cotidiano que revelam os fatores culturais de uma sociedade. 
Entende-se que é através de uma perspectiva cultural de análise, que se torna possível compreender 
os processos, experiências e, assim, entender as reações culturais do cotidiano.  

Por isso, existe a cautela de não caracterizar os aparatos tecnológicos como sendo 
responsáveis pelas mudanças sociais, econômicas e culturais, ideia defendida pelo determinismo 
tecnológico. Afinal, não é a tecnologia que precisa ser estudada, mas sim o seu uso que influencia 
as práticas e processos comunicacionais.   

A reflexão sobre o uso da tecnologia como forma de experiência cultural, entre grupos que 
vivem o autismo, deixa claro que as formas culturais se mantêm, apropriadas às diferentes 
configurações de tecnologia da comunicação. Porém, esclarece que o que mudam são as 
experiências, visto que as formas culturais são muito maiores do que a tecnologia e que seus 
aparatos são periféricos. 

Indica-se que a experiência é compartilhada através do uso da tecnologia e que a conexão 
acontece na vida e no cotidiano. É na vida que os elementos comuns dão conta de promover a 
aproximação, resultando em grupos de pertencimento cultural. Neste sentido, esses grupos acessam 
as mesmas experiências vividas, a partir do outro, fato que justifica o movimento notório em 
número de curtidas, compartilhamentos e comentários, em determinadas publicações, por exemplo.  

Na análise da postagem de Marcos Mion, bem como nos comentários apresentados, são 
reveladas as conexões a partir do cotidiano da vida, da cultura ordinária, como defende Williams 
(1958), comum entre os que interagiram com a publicação, provenientes do discurso significativo.  

Apresenta-se, no entanto, a cultura presente nas mídias como sendo tecnologizada, mas não 
confundida com uma cibercultura (HEPP, 2015). A respeito dos modos de se conviver com as 
mídias, Deuze (2013) indica a presença de uma revolução midiática, da vivência na mídia diluída 
no cotidiano. A mídia é onipresente e pode ser considerada benéfica quando oportuniza a chance de 
alguns engajamentos sociais, com indivíduos mais bem equipados para abraçar o coletivismo, ao 
invés do individualismo.  

Por fim, constata-se que a tecnologia contribui com a forma de entender a vida e a cultura do 
cotidiano, influenciando nas práticas de comunicação e em seus processos. Defende-se que a 
experiência cultural dos indivíduos e a vida cotidiana estão diluídas nas mídias, conectadas através 
das redes e aparatos tecnológicos, mas que não se trata de um novo espaço, e sim da cultura 
comum. Trata-se de uma experiência que permite estar junto, mesmo em tantos lugares diferentes.  
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REVISTAS E SITES DE ROCK DIANTE DA RECONFIGURAÇÃO DO MERCADO DA
MÚSICA NOS ANOS 2000: UM EXERCÍCIO DE CONSTRUÇÃO DE CASO1

Luís Fernando Rabello Borges2

RESUMO

O presente artigo toma por base projeto de pesquisa de tese de doutorado que se propõe a analisar
de que forma revistas e sites brasileiros de rock lidam com a reconfiguração do mercado da música
vivenciada nos anos 2000, e transpõe essa proposta para a realização de um exercício de construção
de caso inspirada em Peirce (1970), para quem o conhecimento abdutivo é a via que de fato leva à
obtenção de conhecimento novo. Com vistas a essa construção de caso, foi abordado um conjunto
de materiais (revista Rolling Stone Brasil e sites Floga-se, Na Mira do Groove, Movin' Up, Scream
y Yell, Catárticos, Ligado à Música e Whiplash), dos quais foram extraídos indícios que por sua vez
viabilizaram a realização de inferências – analógicas e homológicas. A partir daí, tornou-se possível
a formulação de questões de pesquisa e a realização de codificações concorrentes e referenciais, de
forma a complementar a construção do caso.

Palavras-chave: Rock; Materiais; Indícios; Inferências; Caso.

1. INTRODUÇÃO

A proposta desenvolvida neste artigo foi reescrever o projeto de tese com o qual ingressei no
doutorado da Unisinos a partir  de uma perspectiva de construção de caso inspirada em Charles
Sanders  Peirce  (1970).  Esse  exercício  foi  solicitado  enquanto  avaliação  da  disciplina  de
Midiatização: Aportes Metodológicos, ministrada pelo professor Jairo Ferreira no primeiro semestre
de  2015  –  e  meu  primeiro  semestre  de  doutorado.  Em  seus  estudos  semióticos,  Peirce  toma
qualquer  objeto  de  significação  ou  de  sentido  sob  uma  perspectiva  triádica,  o  que  envolve
primeiridade, secundidade e terceiridade, que por sua vez correspondem respectivamente a índice,
ícone e símbolo, ou ainda em conhecimento abdutivo, indutivo e dedutivo. Para Peirce, o único
desses três tipos realmente capaz de fazer emergir um conhecimento novo em sua essência é o
abdutivo, no qual o pesquisador parte do contato empírico com determinados materiais, extraindo
deles indícios para a partir daí realizar inferências, seja através de analogias ou de homologias. Na
sequência, lancei mão de questões de pesquisa e realizei codificações concorrentes e codificações

referenciais – que no caso deste artigo dizem respeito, respectivamente, ao mercado musical e à
midiatização. Esse  movimento  de  partir  do  estritamente  específico  para  algo  mais  amplo
corresponde à construção do caso – que é essencialmente o que eu procurei elaborar aqui.

Considerando que minha proposta inicial de tese era a de analisar  de que forma revistas e
sites brasileiros de rock lidam com a  reconfiguração do mercado da música vivenciada nos anos
2000, tratei de mergulhar nos materiais que se encontravam à minha disposição naquele momento.
Além das duas então mais recentes edições da revista Rolling Stone Brasil (de maio e junho de
2015), naveguei pelos sites Floga-se, Na Mira do Groove, Movin' Up, Scream y Yell, Catárticos,
Ligado à Música e Whiplash, acessando vários textos em cada um deles, predominantemente as

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM.
2 Doutorando em Ciências da Comunicação na UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, professor do 

curso de Jornalismo da UFSM – Universidade Federal de Santa Maria, campus de Frederico Westphalen.
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então  últimas  postagens,  mas  também conteúdo mais  antigo.  Dessa  forma,  o  meu caso  não se
resume a apenas um único site ou uma única revista, tampouco a uma única edição dessa mesma
revista ou a um único dia de determinado site, como provavelmente seria de se esperar em uma
atividade desse tipo. Achei mais produtivo nortear o meu estudo com base no problema de pesquisa,
o que me possibilitou englobar um número maior de materiais.

2. MATERIAIS OBSERVADOS PARA A EXTRAÇÃO DE INDÍCIOS

Os indícios foram observados nos seguintes materiais específicos (a partir de um conjunto
vasto de materiais, listado em anexo):
Rolling Stone:
- (maio 2015) coluna Vida Pop, de Miguel Sokol, sobre o Tidal.
- (junho 2015) matéria sobre direitos autorais no Youtube / entrevista com Caetano Veloso (na qual
consta a única referência, na revista, de um festival de pequeno porte e em que certamente tocaram
vários artistas independentes).
- presença de discos independentes na seção lançamentos e na página seguinte à coluna Vida Pop,
de Miguel Sokol.
- em ambas as edições, o lançamento de destaque não é de disco independente...
- ...e sim de um medalhão da MPB (Lenine e Gal Costa, respectivamente)...
- ...grande parte dos discos independentes não é exatamente de rock, e sim de artistas que podem ser
vinculados à chamada “nova MPB”.

Floga-se:
-  coluna  Pense  ou  Dance,  dedicada  quase  totalmente  a  matérias  específicas  sobre  reflexões
envolvendo o mercado da música.
- matéria de divulgação e enaltecimento de sites “concorrentes”.

Na Mira do Groove:
- seção “Serviços” (de assessoria de bandas musicais), contemplando Releases de Álbuns e Shows,
Monitoramento de Redes Sociais, Contato com a Imprensa e Atualização de Informações.

Movin’ Up:
- seção “Aforismos”.
- textos críticos, assim como nos sites anteriores, mas ao mesmo tempo divulgando o disco Mil
Tom, do site Scream y Yell.

Scream y Yell: 
- promove discos-tributo a medalhões da MPB ou do rock brasileiro, ou a alguma corrente musical,
todos  constituídos  por  regravações  por  parte  de  artistas  independentes  brasileiros  (geralmente
vinculados à chamada “nova MPB”), como o já citado Mil Tom.

Catárticos:
- assim como o Scream y Yell, é vinculado à MTV.

Ligado à Música:
- assim como o Whiplash, dá ênfase a rock tradicional (clássico) e metal.
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Whiplash:
- links “Escreve bem e quer colaborar com o site?”, “Como divulgar bandas, gravadoras e eventos?”
e “Siga-nos por E-mail, Facebook, Twitter, G+, etc”, que apresentam orientações a respeito para o
leitor interessado.
- links de matérias publicadas em outros sites e blogs.

3. O CASO CONSTRUÍDO – INFERÊNCIAS E INDÍCIOS

A partir  desse  campo  observacional,  realizamos  várias  inferências.  O  foco  delas  é  que
revistas e sites de rock passaram a apresentar mais referências e/ou reflexões envolvendo indústria
do  entretenimento  musical  em  geral  e  à  indústria  fonográfica  em  particular  a  partir  das
reconfigurações no mercado da música desencadeadas pela digitalização da música nos anos 2000,
com o advento do mp3 e dos softwares e sites voltados ao download de registros sonoros. Ou seja,
os produtos jornalísticos especializados em rock (como revistas, sites e também blogs, sem falar em
encartes de jornais e programas de TV e de rádio) de certa forma passaram a, com mais frequência,
tomar a si  próprios como objeto,  na medida em que são produtos de consumo pertencentes ao
universo  da indústria  do entretenimento musical,  do qual  faz  parte  também a  própria  indústria
fonográfica,  bem como emissoras  de rádio,  circuito  de shows (casas  noturnas)  e  produtos  não
exatamente sonoros, como camisetas, pulseiras, canecas e outros apetrechos.

Essas referências podem ser discursivas ou estruturais. Em termos discursivos, podem ser
encontradas em qualquer formato de texto jornalístico adotado nessas revistas e sites. E podem ser
diretas, em matérias específicas sobre o assunto, e indiretas, em entrevistas com artistas, resenhas de
discos, cobertura de shows, notícias, reportagens e outros formatos. Já em termos estruturais, pode-
se dizer que a própria subdivisão em seções das revistas e sites é capaz de revelar algumas posturas
editoriais a respeito.

Essas  inferências  estão  distribuídas  em  analógicas  (transversais)  e  homológicas  (pois
definem,  nos  processos  midiáticos,  a  origem de transformações  nesse  nicho específico  cultural
editorial de revistas e do rock como objeto cultural). Tivemos aqui um total de 6 inferências – 3
analógicas e 3 homológicas. Cada uma delas é exemplificada por um indício (ou mais) extraído dos
materiais abordados.

As inferências analógicas são relativas ao mercado editorial de revistas e sites de rock.
1) Os sites se influenciam mutuamente em termos de conteúdo, com cada um parecendo

acompanhar o que os outros estão fazendo.
Por exemplo, o site Whiplash seguidamente posta links de matérias publicadas em outros

sites e blogs. Além disso, o Floga-se postou uma matéria de divulgação e enaltecimento de sites
“concorrentes”, datada de 10 de janeiro de 2013 e intitulada “Os dez melhores sites brasileiros de
música” – incluindo o Scream y Yell e o Na Mira do Groove. 

2) Essa postura colaborativa entre sites – podendo haver inclusive colaborações diretas entre
um site e outro – vai na contramão de uma postura de concorrência que costuma acontecer, por
exemplo, entre revistas.

Um bom exemplo disso se deu quando o Scream y Yell promoveu o lançamento do disco
Mil  Tom, em que vários representantes  da “nova MPB” e do rock brasileiro recente recriaram
canções de Milton Nascimento. Logo a seguir, o Na Mira do Groove veiculou as matérias “Artistas
da nova geração homenageiam Milton Nascimento; ouça a 1º parte de 'Mil Tom'” e “Ouça a 2º parte
da coletânea dedicada a Milton Nascimento”, datadas respectivamente de 10 e 18 de junho de 2015.

3) A disponibilização (gratuita)  de  discos  promovidos  por  sites  como o  Scream y Yell,
juntamente com o destaque a festivais de médio e grande porte, dá a entender que a principal fonte
de renda de artistas e gravadoras (e talvez dos próprios sites e revistas) diz respeito aos shows e não
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aos discos.
Basta dizer que os dois volumes do disco Mil Tom foram lançados diretamente no site e

disponibilizados para download gratuito em mp3 – não havendo sequer cópias físicas dos mesmos. 
A origem (homologia) desses processos socioculturais é, em nossa proposição, ancorada nos

processos midiáticos (relações entre produção, recepção e circulação).
4) Os produtores de conteúdo das revistas e sites seriam, nesse caso, também consumidores

dos mesmos.
Isso não se dá apenas em termos de postura colaborativa entre os sites. Como que para

mostrar que nem tudo são flores no mundo digital, alguns deles também lançam mão de postagens
de  teor  mais  crítico,  conforme  atestam  os  autoexplicativos  títulos  “Não  há  senso  critico  na
blogosfera musical brasileira”, publicado no Na Mira do Groove em 17 de maio de 2013, e “O indie
vai bem, falta avisar o público”, que o Movin'Up veiculou em 29 de abril de 2012. Essas e outras
matérias do tipo fazem referências a textos de outros sites, blogs e jornalistas (blogueiros ou não),
inclusive com a inserção do link correspondente no corpo do texto das matérias. Sem falar que são
perceptíveis  as  coincidências  entre  lançamentos  de  discos  independentes  (sobretudo  aqueles
associados à chamada “nova MPB”) presentes em todos esses sites mencionados e  também no
Catárticos e na revista Rolling Stone.

5) Os receptores podem também se tornar produtores.
É o que se pode perceber em iniciativas como as do site Whiplash, que disponibiliza os links

“Escreve bem e quer colaborar com o site?”, “Como divulgar bandas, gravadoras e eventos?” e
“Siga-nos por E-mail, Facebook, Twitter, G+, etc”, que apresentam orientações a respeito para o
leitor interessado.

6) Os artistas e gravadoras (sobretudo independentes) que são objeto e destinatários das
revistas e sites, se não necessariamente se tornam produtores de conteúdo (quando não o são), no
mínimo possuem proximidade com esses veículos – haveria aí,  portanto, literalmente um curto-
circuito de midiatização?

Além do exemplo do disco-tributo a Milton Nascimento lançado pelo site Scream & Yell, e
da  própria  inferência  anterior  ilustrada  pelo  Whiplash,  vale  citar  o  Na  Mira  do  Groove,  que
apresenta,  já  em  sua  página  inicial,  a  seção  “Serviços”  (de  assessoria  de  bandas  musicais),
contemplando  Releases  de  Álbuns  e  Shows,  Monitoramento  de  Redes  Sociais,  Contato  com a
Imprensa e Atualização de Informações.

Os materiais que fundamentaram essas inferências estão desenhados no quadro abaixo: 

Materiais / inferências 1 2 3 4 5 6

Rolling Stone X X X X X

Floga-se X X X X X

Na Mira do Groove X X X X X X

Movin' Up X X X X X

Scream y Yell X X X X X

Catárticos X X X X X

Ligado à Música X X X X X

Whiplash X X X X X X
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Já os indícios que fundamentaram as inferências analógicas e homológicas acima são os
seguintes:

1) coincidências entre lançamentos de discos independentes (‘nova MPB”) presentes nesses
produtos (revista e sites – exceto os mais propriamente “roqueiros” Whiplash e Ligado à Música).

2) destaque a artistas consagrados (na ativa ou não – incluindo os já falecidos), vinculados a
grandes gravadoras, nas capas (e matérias e principal disco da seção de lançamentos) da Rolling
Stone e (juntamente com festivais de grande e médio porte) nas páginas iniciais (portais) dos sites –
exceto o Whiplash, que não apresenta esse tipo de recurso gráfico.

3) propagandas relacionadas à música (festivais, discos, shows) ou não (veículos) na Rolling
Stone  (que,  além  de  anunciantes,  também  conta  com  venda  em  banca),  e  quase  ausência  de
propagandas nos sites.

4) o mercado da música aparece de forma direta, em matérias específicas sobre o assunto, e
indireta, em entrevistas com artistas, resenhas de discos, cobertura de shows, notícias e reportagens.

5) matérias com referências a textos de outros sites, blogs e jornalistas (blogueiros ou não),
inclusive com a inserção do link correspondente no corpo do texto das matérias.

6) Dentre  todos  esses  produtos,  nem  todos  não  possuem  vínculos  com  organizações
empresariais de comunicação de grande ou médio porte (como é o caso dos sites Scream y Yell e
Catárticos, ambos vinculados à MTV) ou representam, por si só, essa condição (como é o caso da
Rolling Stone, que no Brasil é publicada pela editora Spring).

O quadro abaixo ilustra a relação entre materiais e indícios:

Materiais / indícios 1 2 3 4 5 6

Rolling Stone X X X X X

Floga-se X X X X X X

Na Mira do Groove X X X X X X

Movin' Up X X X X X X

Scream y Yell X X X X X

Catárticos X X X X X

Ligado à Música X X X X

Whiplash X X X X

4. QUESTÕES DE PESQUISA

A questão central desta pesquisa é saber:  de que forma revistas e sites brasileiros de rock
lidam, em termos discursivos e estruturais, com a reconfiguração do mercado da música vivenciada
nos anos 2000?

A partir desta pergunta principal, cabe fazer um desdobramento em outras questões:
- De que forma essas revistas e sites interagem com indústria fonográfica, circuito de shows

(casas noturnas), emissoras de rádio e outros componentes do mercado da música do qual fazem
parte?

-  Como  esses  demais  componentes  atuam  na  configuração  desses  produtos  de  mídia
especializada?
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-  (questão quantitativa) Qual é a presença (proporção) de referências/reflexões (diretas e
indiretas) em cada uma das (entre as) seções de alguma revista ou site? Onde mais aparece?

- (questão qualitativa) E de que forma(s) essas referências/reflexões se dão em cada seção, e
que diferenças de abordagem existem entre elas?

- O que essa distribuição pode revelar em termos do que determinada revista ou site pensa (e
age) a respeito dessas reconfigurações atuais do mercado da música? Que “hierarquias” podem estar
aí presentes?

- Por que alguns artistas independentes aparecem seguidamente e outros nunca aparecem? (a
mesma pergunta vale para artistas “mainstream”)

-  Até  que  ponto  essas  referências/reflexões  são  contrárias  ou  favoráveis  a  essa
reconfiguração  da  indústria  do  entretenimento  musical  e,  inversamente,  à  indústria  fonográfica
tradicional?  Será  que  não  respaldam/referendam uma  noção  mais  tradicional  –  e  viciada  –  de
indústria fonográfica? O próprio destaque a artistas consagrados – nas capas da Rolling Stone e nos
portais dos sites –, mencionado na inferência transversal 2, não seria um indicativo disso?

-  Até  que  ponto  a  circulação  entre  as  revistas  e  sites  (potencializada  pelas  respectivas
comunidades em redes sociais como o Facebook) influencia no conteúdo (e abordagem) publicado
pelos mesmos? (inclusive no que diz respeito à forte presença dos medalhões do rock)

- Quais outros fatores além da circulação podem exercer influência, e de que forma?
- De que forma essas revistas e sobretudo os sites são mantidos? O próprio destaque aos

cânones do rock não seria uma estratégia nesse sentido? E em que medida a reconfiguração do
mercado da música é considerada um empecilho ou uma aliada? Até que ponto funciona contra ou é
usada a favor?

-  Até  que ponto  a  lógica  colaborativa  entre  os  sites  favorece  o  sustento  financeiro  e  a
obtenção de lucro por parte dos mesmos?

- Ou, inversamente, até que ponto esses sites apresentam essa preocupação?

5. CODIFICAÇÕES CONCORRENTES – mercado musical e processos midiáticos

Quando se fala em reconfiguração do mercado da música, a primeira coisa que talvez possa
vir à mente é a alardeada crise da indústria fonográfica. Esse alarde passou a acontecer desde o
início  da  popularização  do  mp3,  formato  de  arquivo  de  áudio  extremamente  leve,  a  ponto  de
possibilitar  a transferência entre  computadores  através  da internet,  na medida em que ambos –
computadores e internet – já possuíam potência e estabilidade suficientes para a concretização desse
tipo  de  operação em condições  minimamente  razoáveis.  Paralelamente,  apareciam os  primeiros
softwares voltados justamente à transferência de arquivos de um computador para outro, no sistema
p2p (peer to peer – ou “par a par”), mais precisamente o Napster, surgido em 2000, que causou na
época toda uma celeuma entre gravadoras e artistas, temerosos da novidade do compartilhamento
ágil e gratuito de músicas feitas para serem vendidas em lojas sob o formato físico de CDs. O
Napster foi rapidamente – e literalmente – engolido pela indústria fonográfica, ao ser comprado por
uma de suas principais representantes, a multinacional alemã RCA, e a seguir desativado. Porém, a
possibilidade tecnológica de compartilhamento via internet de arquivos de áudio diretamente de um
computador  para  outro  já  havia  sido  descoberta,  e  aí  começaram a  despontar  vários  softwares
similares, como o Kazaa, o eMule e tantos outros, para desespero de executivos de gravadora e
ídolos da música acostumados com as lógicas comerciais/capitalistas e pouco afeitos à lógica do
compartilhamento que começava a ser imposta pelo mundo digital dos computadores e da internet.

Esse cenário de reconfiguração da indústria fonográfica é contemplado por alguns livros,
que trazem dados e números sobre o mercado do disco e suas curvas ascendentes e descendentes. A
começar por “Os Donos da Voz: indústria fonográfica brasileira e mundialização da cultura”, de
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Marcia  Tosta  Dias.  Resultante  da  dissertação  de  mestrado  defendida  pela  autora  em 1997  sob
orientação de Renato Ortiz,  o livro foi publicado originalmente em 2000. Ou seja, trata de um
período imediatamente anterior. Mas a segunda edição da obra, de 2008, conta com acréscimos
referentes  à  alardeada  crise  da  indústria  fonográfica  provocada  pelo  advento  do  mp3  e  outras
tecnologias  que  possibilitavam a  digitalização  e  o  compartilhamento  da  música,  incluindo  um
capítulo inteiro a respeito.

Resultantes  de  pesquisas  jornalísticas  e  não  propriamente  acadêmicas,  outros  três  livros
também abordam a  música  pela  perspectiva  do  mercado,  trazendo  contribuições  relevantes  ao
assunto.  As  obras  enfatizam  respectivamente  as  décadas  de  1970,  1980  e  1990:  “Pavões
Misteriosos: 1974-1983: a explosão da música pop no Brasil” (2014), de André Barcinski, “Dias de
Luta: o rock e o Brasil dos anos 80” (2002), de Ricardo Alexandre, também autor de “Cheguei Bem
a Tempo de Ver o Palco Desabar: 50 causos e memórias do rock brasileiro (1993-2008)”, publicado
em 2013.

7. CODIFICAÇÕES REFERENCIAIS

Na medida em que, ao dialogar com o mercado da música no qual ao mesmo tempo está
inserido, as revistas e sites de rock acabam criando um lugar de interação. Eles falam de um lugar.
Nesse sentido, torna-se bastante pertinente o uso do conceito de 'lugar de fala' para a análise de seus
textos. Partindo do pressuposto de que o ‘lugar’ é construído na interação com a situação concreta
em que a fala está inserida e com a qual se relaciona, José Luiz Braga define que “a estruturação
interna  da  fala  decorre  da  construção  de  uma  determinada  ‘lógica’ no  trato  de  uma  situação
concreta”, sendo que “essa lógica, enquanto articulação entre fala, textos disponíveis e situação,
pode ser chamada de ‘lugar de fala’. Vista  deste lugar, a fala faz sentido e se articula aí com os
dados materiais da situação e a intertextualidade disponível” (2000, p.163). O conceito de ‘lugar de
fala’ implica, então, “observar que lógica é esta – ou seja, em que lugar a fala faz sentido – ou
ainda, que ‘coerência’ entre fala e situação estrutura este conjunto de tal forma que, por sua inserção
em tal estrutura, a fala tenha sentido” (2000, p.163).

O conceito de ‘lugar de fala’ se relaciona com os estudos sobre o ‘enunciado’ realizados por
Mikhail Bakhtin (1992), para quem o enunciado é o resultado, concreto e único, que se dá quando
do momento de utilização da linguagem, e que, nessa condição, reflete as condições específicas e as
finalidades  da  esfera  de  atividade  da  qual  faz  parte  o  protagonista  da  enunciação,  do  ato
enunciativo3. 

Em sua relação com o ‘enunciado’,  o  ‘lugar  de  fala’ determina também o ‘contrato  de
comunicação’ estabelecido junto ao leitor, que, nas palavras de Eliseo Verón, “não é outro senão o
receptor  que  aceita  o  lugar  de  destinatário  que  lhe  é  proposto  neste  contrato”  (1989,  p.1).  O
‘contrato de comunicação’ é também chamado,  pelo autor,  de ‘dispositivo de enunciação4’,  ou,
ainda,  ‘contrato  de  leitura’.  De  acordo  com  Verón,  “todo  o  suporte  de  imprensa  contém  seu
dispositivo  de  enunciação:  este  último  pode  ser  coerente  ou  incoerente,  estável  ou  instável,
adaptado  aos  seus  leitores  ou  mais  ou  menos  inaptado.  No  caso  da  imprensa  escrita,  nós
chamaremos este dispositivo de enunciação de contrato de leitura” (1983, p.4). 

3 O enunciado diz respeito, portanto, a conteúdo temático, estilo verbal e construção composicional, elementos que, 
nas palavras de Bakhtin, “fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela 
especificidade de uma esfera de comunicação” (1992, p.279).

4 Na esteira de Bakhtin, Verón faz uma distinção entre os conceitos de ‘enunciado’ e ‘enunciação’ – mas sem deixar 
de ressaltar que a linha que divide esses dois conceitos é muito tênue, como quando diz que “convém não separar o 
conceito de enunciação do par do qual ele é um dos termos: enunciado/enunciação” (1983, p.4). Segundo Verón, o 
enunciado é ‘o que é dito’, ao passo que a enunciação diz respeito às ‘modalidades do dizer’.
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Deve levar-se em conta, a respeito do ‘contrato de comunicação’, a finalidade comunicativa
do enunciador, na medida em que é ele que dita as regras da situação de comunicação. De acordo
com Antônio Fausto  Neto,  essas  regras  são ditadas  na  medida em que o campo da  emissão  –
representado, neste projeto, pelas revistas e sites de rock – atua no sentido de buscar “interpelar o
trabalho do receptor sobre o texto, com base no seu próprio lugar, a saber: naquilo que o enunciador
supõe, implicitamente, ser o universo discursivo constituinte da recepção” (1995, p.207).

E mais do que isso, sobretudo em tempos digitais de internet e redes sociais, o que ocorre é a
inscrição dos  próprios  receptores  nos processos  de produção midiática.  Produtores,  instituições,
meios e receptores,  todos eles,  contribuem para que os produtos simbólicos (mensagens) sejam
postos em circulação.
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ANEXOS – MATERIAIS INVESTIGADOS

Rolling Stone – edições de maio e junho de 2015

http://www.botequimdeideias.com.br/flogase/
http://www.botequimdeideias.com.br/flogase/tag/pense-ou-dance/
http://www.botequimdeideias.com.br/flogase/pense-ou-dance-a-critica-musical/
http://www.botequimdeideias.com.br/flogase/pense-ou-dance-o-problema-do-meio-termo/
http://www.botequimdeideias.com.br/flogase/pense-ou-dance-o-poder-do-elogio/
http://www.botequimdeideias.com.br/flogase/os-dez-melhores-sites-brasileiros-de-musica/

http://namiradogroove.com.br/
http://namiradogroove.com.br/category/entrevistas
http://namiradogroove.com.br/discussoestendencias/nao-ha-senso-critico-na-blogosfera-musical-
brasileira

http://revistamovinup.com/
http://revistamovinup.com/artigosespeciais/aforismos
http://revistamovinup.com/noticias/cena-br/2012/o-indie-vai-bem-falta-falar-com-o-publico

http://www.screamyell.com.br/
(entrevistas  Cícero  e  Eduardo  Vicente,  matéria  Festival  Brasileiro  de  Música  de  Rua na  Serra
Gaúcha, disco Mil Tom)
(http://namiradogroove.com.br/stream/ouca-2a-parte-da-coletanea-dedicada-milton-nascimento)

http://www.catarticos.com.br/
http://www.catarticos.com.br/resenhas-de-agosto-damon-albarn-black-keys-mando-diao-sam-smith-
iggy-azalea-e-muito-mais/
http://www.catarticos.com.br/resenhas-de-maio-jair-naves-modest-mouse-sufjan-stevens/
http://www.catarticos.com.br/quatro-resenhas-com-lancamentos-que-voce-precisa-ouvir/

http://ligadoamusica.com.br/wp/
http://ligadoamusica.com.br/wp/gene-simmons-diz-que-fas-acabaram-com-a-industria-musical/
http://ligadoamusica.com.br/wp/kid-vinil-ganha-sua-biografia-um-heroi-do-brasil/

http://whiplash.net/
http://whiplash.net/materias/whiplash/069494.html
http://whiplash.net/materias/whiplash/051632.html
http://whiplash.net/materias/whiplash/027062.html
http://whiplash.net/materias/news_802/225559.html
http://whiplash.net/materias/news_806/219203-malta.html
http://oglobo.globo.com/cultura/musica/artigo-rock-na-superficie-15427879
http://whiplash.net/materias/news_802/225533-titas.html
http://divirta-se.uai.com.br/app/noticia/musica/2015/06/19/noticia_musica,168805/titas-se-
apresentam-nesta-sexta-em-bh.shtml
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A NARRATIVA TRANSMÍDIA NO UNIVERSO DO PERSONAGEM BATMAN1 

 
Karina Caramés Darriba Cardoso2 

Rafael Jose Bona3 
 
RESUMO 
	  
A narrativa transmídia, conforme Jenkins (2008), sempre existiu. Ela é uma história que nasce em 
uma mídia e se desenvolve em diferentes plataformas contribuindo para o universo narrativo. Neste 
contexto, existe o personagem Batman (DC Comics), criado por Bob Kane e Bill Finger. Teve sua 
primeira aparição numa história em quadrinhos (HQ), em maio de 1939 e, atualmente, passados 
quase 80 anos, o herói esteve presente em diferentes frentes midiáticas que vão dos seriados de 
televisão aos filmes publicitários. Este trabalho, portanto, teve como objetivo analisar a narrativa 
transmídia no universo Batman e, como objetivos específicos: (1) analisar o personagem Batman 
em diferentes plataformas de mídia; (2) analisar as especificidades dos quadrinhos, séries de TV, 
filmes, game e filmes publicitários do personagem Batman; (3) interrelacionar as narrativas do 
universo do personagem. A pesquisa se classifica como descritiva na qual se fez uma análise da 
narrativa, dos personagens e dos elementos utilizados em cada obra escolhida para o estudo. Os 
resultados alcançados apresentam que o universo Batman foi sofrendo alterações em relação aos 
elementos da narrativa como forma de adaptar-se aos anos e às diferentes audiências durante as 
décadas. 
	  
Palavras-chave: Comunicação; Consumo; Narrativa transmídia; Personagem; Batman. 
 
1. INTRODUÇÃO 
	  

A narrativa transmídia se caracteriza por possuir um meio principal para determinada 
história que, posteriormente, terá sua história explorada por diversas plataformas midiáticas, em que 
a narrativa não apenas se repete, mas cada meio contribui de forma distinta para a narrativa como 
um todo. A história pode ser introduzida num filme, expandida para a televisão, quadrinhos ou 
games, sendo cada mídia um ponto de acesso à franquia e com autonomia para que não seja 
necessário o acesso às demais para a compreensão da história. (JENKINS, 2008).	  

De acordo com Jenkins (2008), para uma franquia transmidiática da indústria do 
entretenimento ter sucesso ela deve atrair diferentes públicos, isto é, cada suporte midiático deve 
fazer o que faz de melhor, ou seja, contar a história da forma mais adequada para sua audiência e, 
desde que ofereça novas experiências, será possível a expansão de mercado pela franquia.	  

É possível observar um exemplo de narrativa transmídia em Batman, criado por Bob Kane 
e escrito por Bill Finger, em 1939. Sua primeira aparição ocorreu na série de quadrinhos Detective 
Comics, que aproveitaram do sucesso de Superman (1938, DC Comics), para lançarem um novo 
herói, que diferente de Superman, seria um ser humano comum que com auxílio de equipamentos 
poderia combater o crime. Batman esconde sua verdadeira identidade. Ele é Bruce Wayne, um 

                                                
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM. 
2 Graduanda em Publicidade e Propaganda pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). E-mail: 
karinacarames@gmail.com  
3 Doutorando em Comunicação e Linguagens (PPGCOM/UTP), linha de pesquisa Estudos de Cinema e Audiovisual. 
Docente da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e membro do grupo Monitor de Mídia (UNIVALI/CNPq). 
Professor orientador da pesquisa. E-mail: bona.professor@univali.br	  	  
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jovem bilionário que testemunhou o assassinato de seus pais quando criança e foi criado pelo 
mordomo Alfred. Dedicou sua juventude e fortuna em treinamentos e equipamentos. Motivado a 
deter os vilões e injustiças que cercavam a cidade de Gotham, Bruce Wayne tornou-se o guardião 
da cidade, conhecido como Batman. Em poucos anos, a história já se encontrava em outras frentes 
midiáticas e hoje ela está presente no cinema, televisão, nos games, na publicidade, além das 
histórias em quadrinhos.	  

Essa pesquisa dedicou-se a estudar e analisar o universo Batman em suas diversas 
plataformas de mídia. Dentre elas estão: uma edição da HQ Batman (1940), um episódio da série de 
TV Batman (1966), um episódio em desenho animado para TV de As Aventuras de Batman (1968), 
a HQ Batman: Ano um (1986), o filme Batman (1989) de Tim Burton, o filme Batman Begins 
(2005) de Christopher Nolan, o game Arkham Origins (2013), um episódio da série de TV Gotham 
(2014) e dois filmes publicitários das empresas Jeep e Turkish Airlines (ambos de 2016).	  

A partir de observação empírica foi possível observar a inserção da narrativa em diversos 
meios comunicacionais, que não apenas convergia para diferentes plataformas, mas cada narrativa 
agregava algum novo ponto importante à história, o que é definido por Jenkins (2008) como 
narrativa transmídia. Com isso surgiu o seguinte questionamento: Como se dá a narrativa transmídia 
no universo Batman?	  

Para responder à pergunta de pesquisa, este trabalho teve como objetivo analisar a 
narrativa transmídia no universo Batman e, como objetivos específicos: (1) analisar o personagem 
Batman em diferentes plataformas de mídia; (2) analisar as especificidades dos quadrinhos, séries 
de TV, filmes, game e filmes publicitários do personagem Batman; (3) interrelacionar as narrativas 
do universo do personagem. 
 
2. NARRATIVA TRANSMÍDIA 

 
A comunicação midiática está em um movimento de constante transformação. Porém, 

frequentemente há uma obsolescência em termos tecnológicos entre os meios de comunicação, em 
que as narrativas começam a buscar novidades em novas tecnologias e vice-versa. Esse sincronismo 
acontece pois cada novo meio de comunicação tem a possibilidade de integrar outros meios que lhe 
antecederam. (GOSCIOLA, 2011).	  

A narrativa transmídia é representada por um processo em que os elementos de uma 
história são sistematicamente dispersos em diversas plataformas midiáticas com o objetivo de criar 
uma experiência unificada, em que cada suporte faz sua contribuição para a história como um todo. 
(JENKINS, 2007). 

	  
Uma história transmidiática se desenrola através de múltiplos suportes midiáticos, com 
cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal de 
narrativa transmidiática, cada meio faz o que faz de melhor – a fim de que uma história 
possa ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu 
universo possa ser explorado em games ou experimentado como atração de um parque de 
diversões. Cada acesso à franquia deve ser autônomo, para que não seja necessário ver o 
filme para gostar do game, e vice-versa. Cada produto determinado é um ponto de acesso à 
franquia como um todo. (JENKINS, 2008, p.135). 

 
Assim como ocorreu em Matrix (1999, 2002, 2003, Lana e Andy Wachowski), em que foi 

exibido um filme inicialmente, no qual pistas eram plantadas que só fariam sentido ao jogar o game; 
houve a introdução de histórias paralelas em curtas animados, quadrinhos online que sustentavam o 
interesse dos fãs, além de um anime. Todas as histórias trazidas por essas plataformas tiveram seu 
desfecho no segundo filme, que novamente abriria novas possibilidades a serem exploradas. 
(JENKINS, 2008).	  
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Para Pratten (2015), ao criar uma história transmídia, deve-se levar em consideração qual 
história será contada, em qual plataforma ela será fornecida, que tipo de participação do público 
será necessária, como essa participação afetará a história ao longo do tempo e quanto é baseada no 
mundo real versus no mundo ficcional.	  

As franquias transmídias criam verdadeiros universos. Para Jenkins (2008, p.137), “o 
universo deve ser enciclopédico, contendo um rico conjunto de informações que possam ser 
estudadas, praticadas e dominadas por consumidores dedicados.”. Jenkins ainda diz que “[...] se 
você der às pessoas coisas suficientes para explorar, elas vão explorar. Não todas as pessoas, mas 
algumas. As que exploram e aproveitam aquele universo serão suas fãs para sempre e trarão uma 
energia que não se pode comprar pela publicidade.” (JENKINS, 2008, p. 144).	  

Segundo o autor, quando há algo que as pessoas gostam, deve ir além da leitura de uma 
história em quadrinhos ou de uma experiência de duas horas no cinema, pois elas irão querer 
explorar e se aprofundar neste universo. Na série de TV Lost (J.J. Abrams, 2004-2010), sua 
narrativa não coube nas seis temporadas em que a série foi constituída, e teve seu universo 
expandido para outros meios como HQs, romances e games. Além disso, foi criado um site em que 
os fãs poderiam explorar e se aprofundar ainda mais neste universo. 

	  
3. PERSONAGEM 

A intriga, a história e o personagem constituem os três elementos estruturais essenciais ao 
romance, em que o ser fictício vem a ser um entre os componentes básicos de uma narrativa. 
(FORSTER, 1969). Field (2001) considera que para um autor o personagem é o fundamento 
essencial do roteiro, isto é, o coração, a alma e o sistema nervoso de uma história. 

“Um grave erro na configuração de um personagem é pretender que seja perfeito. Por 
natureza, o ser humano é imperfeito e, portanto, contraditório e conflituoso” (COMPARATO, 1995, 
p. 128). Segundo o autor, um personagem deve ter uma história única e particular, tem de possuir 
todos os valores considerados universais (morais, éticos, religiosos etc.), e também os pessoais 
(obsessão pelo trabalho, mania de ordem etc.), que tem significado apenas no personagem 
específico. Além disso, deve possuir um passado, uma infância, sofrimentos e alegrias, tudo o que o 
ser humano tem. 

Field (2001) propõe a classificação da vida do personagem em três componentes: 
profissional, pessoal e privado. Profissional é o que o personagem faz para viver, como é o 
ambiente de trabalho e suas relações neste ambiente; pessoal, se é solteiro, casado, como é este 
relacionamento, quem são seus amigos e como isso o impacta; e privado, o que o personagem faz 
quando está sozinho, quais são seus medos, manias e hobbies. Uma vez definido esses 
componentes, será definido a necessidade do personagem. Essa necessidade deve ficar clara na 
narrativa, para que assim possam ser criados obstáculos que irão dar origem à tensão dramática da 
história. 

Segundo Forster (1969), os personagens podem ser classificados em planos e redondos. O 
autor define personagens planos como personagens que são construídos ao redor de uma única ideia 
ou qualidade; quando há mais de um fator, o personagem começa a se transformar em redondo. O 
personagem realmente plano pode ser expresso em uma só frase. Ou seja, personagens planos são 
aqueles definidos em poucas palavras, que não sofrem transformações no decorrer da narrativa e 
são de fácil reconhecimento ao espectador. 

Segundo o autor, os personagens redondos são definidos por sua complexidade, 
apresentam diversas qualidades e se desenvolvem junto à narrativa; eles possuem facetas como um 
ser humano. Um personagem redondo está sempre surpreendendo o espectador; se ele nunca 
surpreende, é plano pretendendo ser redondo. 
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4. METODOLOGIA 
 

A pesquisa se classifica como descritiva, que de acordo com Gil (2008), tem como objetivo 
primordial a descrição de características de uma experiência, fenômeno ou população, podendo 
estabelecer relações entre variáveis. Algumas pesquisas, mesmo que definidas como descritivas se 
assemelham às exploratórias, no entanto a diferença é que o assunto deste tipo de pesquisa é 
conhecido, no qual após análises e reuniões de informações será possível novas visões do cenário já 
conhecido.	  

Para esta pesquisa foi utilizado o método qualitativo que é entendido por Minayo como 
aquele que: 

	  
Responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um 
nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1994, p. 21). 

 
Para melhor comparação e análise entre as diversas mídias que estão presentes no universo 

de Batman, a escolha dos objetos foi a partir de frentes midiáticas mais representativas, por meio de 
diferentes obras espalhadas durante os quase 80 anos do herói na mídia, que compreendem os anos 
de 1940 a 2016, abrangendo diferentes formatos midiáticos. 

Para as HQs foi escolhido Batman (1940), uma das primeiras edições em quadrinhos do 
herói, e Batman: Ano um (1986), primeira história em quadrinhos da nova fase do universo do 
personagem, em que apresenta diversas mudanças nos elementos da narrativa. Para o formato TV 
foi escolhido três séries, Batman (1966) a primeira live-action em cores e que trouxe uma narrativa 
cômica pela primeira vez, a série Gotham (2014), por ser atual e se aprofundar na história de 
diversos personagens, e o desenho animado As Aventuras de Batman (1968), por se tratar do 
primeiro desenho animado de Batman. Além das séries, foram analisados dois filmes publicitários 
(ambos produzidos em 2016), pois possuem uma narrativa diferente às séries de TV. Os filmes das 
empresas Jeep e Turkish Airlines foram escolhidos, pois utilizam da narrativa do universo Batman 
para divulgar seus produtos, diferente de demais comerciais em que apresentam o produto do 
universo Batman. Para o formato cinema foram escolhidos dois filmes, Batman (1989), primeiro 
filme do herói que chegou aos cinemas, e Batman Begins (2005), primeira obra a contar toda a 
trajetória de Bruce antes de tornar-se Batman. O game Arkham Origins (2013) foi escolhido por ser 
uma plataforma diferente das demais pois possibilita maior interação entre a narrativa e o usuário.  

Para a análise dos objetos selecionados foi desenvolvido um quadro composto por oito 
questões envolvendo a narrativa, essas questões foram elaboradas baseando-se na concepção acerca 
de narrativa transmídia proposta por Jenkins (2008) e na análise de Santos e Mielniczuk (2011), em 
que os autores analisam a narrativa transmídia presente na série de TV Lost. 

Para melhor visualização teceu-se o quadro a seguir: 
	  
TÍTULO DA OBRA E FRENTE MIDIÁTICA	  

1. Evento narrado:	  

	  

2. Há conexão com as HQs?	  
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2.1 Qual HQ?	  

	  

3. Qual a contribuição para a narrativa central da história?	  

	  

4. É possível compreender o conteúdo isoladamente?	  

	  

5. Há conexão com outros produtos midiáticos?	  

	  

5.1 Quais?	  

	  

5.2 Como é apresentada essa conexão?	  

	  

QUADRO 1: MODELO DE ANÁLISE DE NARRATIVA TRANSMÍDIA E PERSONAGEM 
FONTE: OS AUTORES, A PARTIR DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA. 
 
5. APRESENTAÇÃO DOS OBJETOS DA PESQUISA 
 

Lançada em 1940 com o título: Batman, a história em quadrinhos expõe aos leitores quem 
é Batman e a história de seu álter ego, Bruce Wayne, além de contar com aparições até hoje 
conhecidas, como Robin, seu companheiro em combater as injustiças em Gotham e o vilão Coringa. 

Inspirados na história que nasceu em 1940, no ano de 1966 foi criado o primeiro live-
action em cores do herói, chamado de Batman, uma série de TV em que o homem morcego e seu 
parceiro combatem o crime em Gotham, auxiliados pelo mordomo Alfred e o comissário de polícia 
James Gordon. Após dois anos foi criada uma série de TV em formato de desenhos animados, As 
Aventuras de Batman, contendo 30 episódios. Esta série possui grandes similaridades com a live-
action de 1966, em que conta a história de Batman enfrentando diversos vilões em Gotham, com o 
auxílio do parceiro Robin. Em 1986, a DC selecionou alguns de seus principais personagens para 
lançar novas histórias em quadrinhos em que iriam recontar o surgimento dos heróis. Dentre esses 
personagens estava Batman, e neste mesmo ano foi lançado a história em quadrinhos Batman: Ano 
um, que como o próprio nome sugere, conta os primeiros doze meses de Bruce Wayne como 
Batman, em que irá enfrentar bandidos e mafiosos de Gotham.	  

Em 1989, Tim Burton levou o homem morcego às telas dos cinemas com o filme Batman, 
que traz a história já conhecida do jovem Bruce Wayne e o surgimento do vilão Coringa, que 
pretende dominar a cidade. Já em 2005, Christopher Nolan decidiu contar a história de Batman um 
pouco diferente das até em tão retratadas pelo cinema e televisão. O diretor iniciou uma trilogia a 
partir do filme Batman Begins, em que conta toda a história da vida de Bruce Wayne, o seu 
caminho desde o assassinato de seus pais até se tornar o “cavaleiro das trevas”.	  
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A série de games Batman: Arkham é formada por quatro games, nomeados por ordem de 
lançamento: Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins e Arkham Knight. Arkham Origins, 
lançado em 2013, conta a história que precede Arkham Asylum e Arkham City, apresentando um 
Batman jovem e sem experiência, que no início de sua carreira enfrentará poderosos vilões.	  

A série de TV Gotham, lançada em 2014, mostra a cidade antes de Batman, quando James 
Gordon era um detetive recém-promovido e se depara com uma cidade coberta por ladrões e 
injustiças. Em um de seus grandes casos, Gordon é encarregado de solucionar o assassinato de 
Martha e Thomas Wayne, um casal de bilionários que deixaram seu único filho, Bruce, órfão, que 
passará a ser criado pelo mordomo da família, Alfred. Gotham traz à televisão o início de tudo, do 
comissário James Gordon, de Batman e dos vilões.	  

Em união a Warner Bros., em fevereiro de 2016, a empresa de automóveis Jeep lançou 
uma edição especial do carro Renegade inspirada no filme Batman vs Superman: A origem da 
justiça (2016), batizado de Renegade Dawn of Justice Special Edition. Para divulgação desta nova 
versão do automóvel, a empresa veiculou uma cena extraída do filme, em que Bruce Wayne dirige o 
Renegade enquanto a cidade de Gotham está sendo destruída.	  

Na mesma época, a companhia aérea Turkish Airlines, em parceria com o filme Batman vs 
Superman: A origem da justiça, divulgou um filme publicitário em que apresenta-se como a 
companhia que viaja para mais países que qualquer outra. Neste filme é apresentado seu mais novo 
destino, Gotham, demonstrando o lugar incrível que é possível conhecer por meio da empresa. 

	  
6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Conforme a análise das duas edições da HQ, do primeiro episódio de Batman (1966), As 
aventuras de Batman (1968) e de Gotham, dos filmes Batman (1989) e Batman Begins (2005), do 
game Arkham Origins (2013) e dos dois filmes publicitários das empresas Jeep (2016) e Turkish 
Airlines (2016), que se deram a partir do modelo apresentado anteriormente (QUADRO 1), foi 
construído outro quadro apresentando os principais resultados obtidos:	  

	  
	   Evento narrado	   Conexão 

com HQ	  
Conexão com 

produtos 
midiáticos 

secundários	  

Conteúdo 
compreensível 
isoladamente	  

Conteúdo 
inédito	  

Contribuição 
para a narrativa 

como um todo 

HQ Batman 
(1940)	  

Batman e Robin enfrentam 
diversos criminosos.	  

	   X X	   X	   X	  

HQ Batman: 
Ano Um 
(1986)	  

Bruce Wayne enfrenta 
criminosos.	  

X	   X X	   X	   X	  

Série Batman 
(1966)	  

Batman e Robin enfrentam 
diversos criminosos	  

X	   X X	   	   	  

Série As 
Aventuras de 

Batman 
(1968)	  

Batman e Robin enfrentam 
diversos criminosos.	  

X	   X X	   	   	  

Filme 
Batman 
(1989)	  

Batman enfrenta Coringa.	   X	   X X	   X	   X	  

Filme 
Batman 
Begins 

Bruce Wayne enfrenta seus 
próprios medos.	  

X	   X X	   X	   X	  
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(2005)	  

Game 
Arkham 
Origins 
(2013)	  

Batman enfrenta grandes 
vilões.	  

X	   X X	   X	   X	  

Série 
Gotham 
(2014)	  

James Gordon enfrenta a 
corrupção e injustiças de 

Gotham.	  

X	   X X	   X	   X	  

Filme 
publicitário 
Jeep (2016)	  

Bruce Wayne dirige seu 
carro por uma Gotham em 

destruição.	  

X	   X X	   	   X	  

Filme 
publicitário 

Turkish 
Airlines 
(2016)	  

Gotham é apresentada 
como destino turístico.	  

X	   X X	   X	   X	  

QUADRO 2 - RESUMO ANÁLISE DAS NARRATIVAS. 
FONTE: OS AUTORES, A PARTIR DA ANÁLISE. 

 
 

Conforme as informações expostas no QUADRO 2 é possível afirmar que todos os 
produtos midiáticos, inseridos no universo Batman, possuem conexão com a HQ Batman (1940). 
Esta conexão acontece por meio do cenário, em que Gotham é a cidade do herói; dos personagens, 
pois todos utilizam-se de personagens já apresentados pela história central; e a história principal 
sobre Bruce Wayne, o jovem bilionário que teve seus pais assassinados quando criança, o que 
desencadeia um sentimento de vingança, que posteriormente o motivou a combater crimes como 
Batman. Logo, todos os produtos midiáticos estão conectados, no entanto alguns apresentam maior 
conexão entre si.  

Além disso, cada obra é um ponto de acesso à franquia, possuindo autonomia suficiente 
para que não dependa de demais meios para sua compreensão. No entanto, o consumo de todos os 
meios proporciona melhor entendimento de todo o universo. Segundo Jenkins (2008), são essas 
definições que caracterizam uma narrativa transmídia, em que cada plataforma determina um acesso 
à franquia, que deve ser autônomo, de forma que não seja necessário ter acesso a toda a franquia 
para a compreensão da história retratada por um determinado meio. Segundo o autor “cada produto 
determinado é um ponto de acesso à franquia como um todo. A compreensão obtida por meio de 
diversas mídias sustenta uma profundidade de experiência que motiva mais consumo.” (JENKINS, 
2008, p. 138).  

A série de TV Batman (1966), assim como o desenho As aventuras de Batman (1968), 
referem-se a uma adaptação da HQ dos anos 1940. A narrativa apresentada por estas três mídias 
apresenta eventos semelhantes, em que Batman e Robin enfrentam um vilão em cada nova edição 
ou episódio. Os personagens possuem a mesma história e características. Além disso, são 
caracterizados como planos, como classifica Forster (1969), isto é, personagens construídos por 
meio de uma única ideia ou qualidade, que são desprovidas de profundidade e são previsíveis. Outra 
importante característica presente nessas três mídias é a utilização de muitas cores e contrastes no 
cenário e figurino. O que diferencia a série de TV das demais é por ser a única a apresentar em sua 
narrativa alguns momentos cômicos. Sendo assim, as duas obras criadas a partir da HQ não 
apresentam conteúdo inédito e que contribua para a narrativa como um todo.  

A HQ Batman: Ano um (1986) trouxe diversas mudanças ao universo Batman. Para 
começar, esta narrativa abre mão das cores e contrastes, passando a utilizar tons escuros e sombrios, 
o que define toda a narrativa, que apresenta Gotham como uma cidade nas sombras, infestada de 
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crimes e corrupção. Os personagens sofrem grandes alterações em relação às obras anteriores, eles 
possuem uma história e personalidade com diversas características, deixando de serem planos e 
tornando-se redondos. Forster (1969) define esta segunda classificação como personagens 
complexos que geram conflitos e surpreendem, assim como o ser humano. 

O filme Batman Begins (2005), o game Arkham Origins (2013) e a série de TV Gotham 
(2014) possuem maior conexão com a HQ Batman: Ano um (1986), pois seguem as mesmas 
características em relação ao cenário e aos personagens. Além disso, as três obras possuem grande 
conexão entre si, com narrativas que se complementam. Gotham explora a história de James 
Gordon, ao recém chegar à cidade. A história da série se inicia quando os pais do garoto Bruce 
Wayne são assassinados e a partir daí é apresentado o surgimento dos personagens já conhecidos, 
porém pouco explorados, além de contar todos os acontecimentos que levaram o jovem Bruce a 
tornar-se, futuramente, o Batman. Por se tratar de uma série, possuindo diversos episódios, este tipo 
de meio acrescenta à narrativa, pois permite explorar a história de cada elemento e personagem que 
consistem no universo Batman, trazendo diversos pontos e acontecimentos nunca antes explorados. 

Batman Begins (2005) conta a história que sucede Gotham (2014), mas que antecede a 
narrativa apresentada por outros produtos midiáticos. Após o garoto ter amadurecido, ele sai pelo 
mundo para tentar entender a mente criminosa, em que também recebe diversos treinamentos e, em 
seguida, retorna a Gotham, local em que irá se tornar Batman. A cena final do filme apresenta o 
comissário Gordon no telhado do departamento de polícia, a espera de Batman, para lhe contar 
sobre um novo criminoso que está amedrontando todos, assim como na HQ Batman: Ano um 
(1986). 

O game Arkham Origins explora uma história posterior ao filme Batman Begins e a HQ 
Batman: Ano um. No game é apresentado um Batman no início de carreira, que até então apenas 
enfrentou alguns criminosos e sua figura causa certa dúvida aos cidadãos e à polícia de Gotham, 
que não sabem se ele é um herói ou não. Agora, Batman enfrentará vilões e criminosos que 
pretendem acabar com ele, devido ao Máscara Negra, mafioso que controla o mundo dos negócios 
sujos, que colocou um preço à cabeça de Batman. O game explora o crescimento de Batman, o 
relacionamento entre Bruce e Alfred, que é visto como sua figura paterna e, principalmente, permite 
ao jogador conhecer a fundo a cidade do herói. Por se tratar de um game, permite maior interação e 
aprofundamento neste universo, sendo possível lidar com diferentes missões, enfrentando diferentes 
criminosos, e conhecer todos os cantos de Gotham, pois logo no início do jogo, após cumprir a 
primeira missão, o game apresenta ao jogador toda a cidade, por onde ele poderá explorar. Sendo 
assim, Arkham Origins garante certa autonomia a quem o joga, mesmo que haja algumas missões 
obrigatórias, há diversos caminhos e opções diferentes, possibilitando, de certa forma, que cada 
jogador construa sua própria narrativa.  

Já o filme Batman (1989) possui semelhança com ambas as HQs. Há a predominância de 
cores frias e tons escuros no cenário e figurino, assim como a HQ Batman: Ano um (1986). Além 
disso, o filme explora a personalidade do vilão Coringa, um personagem com muitas características 
distintas, como um ser cômico e psicopata violento. Sendo assim, classificado como personagem 
redondo. No entanto, os demais personagens apresentam história e características superficiais, 
assemelhando-se mais aos planos, uma característica presente na HQ Batman (1940).  

Os filmes publicitários produzidos pelas empresas Jeep e Turkish Airlines estão inseridos 
na narrativa do filme Batman vs Superman: A origem da justiça (2016), sendo assim, possuem 
conexão com todos os demais produtos midiáticos analisados. Esta conexão se dá devido ao 
cenário, a cidade de Gotham e ao personagem. A figura de Bruce Wayne é apresentada como 
personagem principal em ambos os filmes. Pode-se dizer que assemelham-se mais a HQ Batman: 
Ano um (1986) devido as características presentes no cenário, com muitos detalhes e cores escuras. 
Mesmo que o foco de cada um dos filmes publicitários foi apresentar um produto numa narrativa 
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com duração de até um minuto, eles contribuem para o universo transmídia de Batman produzindo 
sentidos.  

O filme da empresa Turkish Airlines apresenta uma nova visão de Gotham, mostrando suas 
qualidades e belezas. Já o filme da Jeep mostra a cidade da forma que o público já está acostumado. 
No filme a cidade está sob ataque e Bruce se vê obrigado a agir, neste momento ele entra em seu 
carro e dirige em meio ao caos. Desta forma, os filmes publicitários trazem contribuições à 
narrativa como um todo. 

Logo, é possível afirmar que a narrativa transmídia no universo Batman acontece de forma 
que a HQ dos anos 1940 apresenta a história central que originou todos os demais produtos 
midiáticos. Todos esses produtos se conectam, pois compartilham de mesmo cenário, personagens e 
história acerca de Bruce Wayne e, na maioria das vezes, as mídias secundárias exploram novos 
pontos, gerando certa continuidade entre as narrativas. Dentre as mídias analisadas foi percebido 
que não são todas que se complementam. Há novas versões da história e personagens, há conteúdo 
inédito, bem como conteúdo adaptado.  

A seguir, apresenta-se uma figura construída de forma que gere melhor entendimento 
acerca dos objetos analisados e suas conexões por meio da narrativa transmídia deste estudo. 

 

	  
FIGURA 1: NARRATIVA TRANSMÍDIA UNIVERSO BATMAN 
FONTE: OS AUTORES. 

	  
Na figura apresentada, a HQ, de 1940, ocupa o maior espaço por se tratar da narrativa 

central deste universo transmídia. Em seguida, há uma ligação desta HQ com a série Batman (1966) 
e a série As aventuras de Batman (1968), obras que possuem conteúdo similar a HQ e similar entre 
si, devido a isso que elas estão interligadas na figura. Estas histórias apresentam conteúdo adaptado 
da narrativa central.  

A HQ Batman: Ano um (1986) se utilizou dos principais elementos da narrativa central e 
trouxe uma nova versão à história do personagem Batman. Esta nova versão deu origem à outras 
três obras: o filme Batman Begins (2005), o game Arkham Origins (2013) e a série Gotham (2014). 
Além de possuírem maior conexão com a segunda HQ, essas histórias se complementam.  
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Já o filme Batman (1989) possui similaridades com ambas as HQs, sendo uma espécie de 
mistura entre os elementos narrativos, além de possuir conteúdo inédito ao explorar a história do 
personagem Coringa.  

Os filmes publicitários se apropriam dos principais elementos da narrativa central, presente 
em todas as narrativas e possuem conexão entre si. Ambos estão inseridos na história do filme 
Batman vs Superman: A origem da justiça (2016). Eles absorvem elementos de todas as obras do 
estudo e geram conteúdo que acrescentam à narrativa como um todo. 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A principal característica de uma narrativa transmídia está em possuir uma plataforma 

principal, que tem sua história desenvolvida e explorada por outros meios com o objetivo de criar 
uma narrativa ampla e unificada. Para este tipo de narrativa ter êxito ela deve proporcionar ao 
público diferentes experiências, contando o que aconteceu no passado da história principal, explorar 
o mundo em que está inserida ou contar a história pela perspectiva de outros personagens, pois um 
universo transmídia deve atender múltiplas audiências, para que assim possa captar públicos 
diferentes que, consequentemente, buscarão aprofundar seu envolvimento com a narrativa. 
(JENKINS, 2011).  

A partir da análise do universo do personagem Batman, foi percebido que há semelhanças 
e diferenças entre cada obra e plataforma. Além disso, constatou-se que cada meio possui suas 
particularidades, e que bem utilizadas agregam elementos ao universo da narrativa transmídia. 
Todos os meios utilizam dos principais elementos fornecidos pela história principal, no entanto, 
alguns apresentam apenas conteúdo adaptado e outros exploram pontos que haviam sido apenas 
introduzidos pela história em quadrinhos. Os filmes, com duração de uma média de duas horas cada 
um, escolheram explorar um personagem. Batman (1989) tem seu foco na história do personagem 
Coringa, já Batman Begins (2005), na história de Bruce Wayne. O game, que possibilita maior 
interação do usuário com a narrativa, aproveitou para apresentar diversos personagens, mesmo 
tendo como foco a história de Batman, e aprofundou-se em mostrar todos os detalhes da cidade do 
herói. As séries, por se tratarem de mídias que contam com longa duração por meio de diversos 
episódios, podem explorar muitos aspectos, Batman (1966) e As aventuras de Batman (1968) 
apresentam diferentes aventuras vividas pelos protagonistas e criminosos. Já a série Gotham (2014) 
explora o início de múltiplos personagens que fazem parte da história central. Mesmo com objetivos 
de vender a imagem de um produto/serviço, os filmes publicitários também contribuíram para 
produzir sentidos no universo de Batman. 

Por meio da análise, foi possível notar também que os elementos da narrativa foram 
sofrendo mudanças e se adaptando conforme o passar dos anos. Mudanças essas presentes no 
cenário, no figurino e nos personagens. Conforme o figurino do personagem Batman evoluía, sua 
personalidade e história se alteravam. No início, Batman possuía uma personalidade superficial e 
sua história era pouco explorada. No entanto, as narrativas mais recentes geram grande 
aprofundamento no personagem, apresentando a trajetória de sua vida como foco. 

Este tipo de narrativa vem sendo utilizada como uma estratégia comunicacional com a 
finalidade de construção e reforço de valor de uma marca, em que o principal objetivo é atingir 
maior público, bem como imergi-los neste universo. Por meio de uma narrativa ampla, cada meio 
traz novos caminhos e questionamentos em torno da história principal, levando o consumidor a 
buscar respostas nos demais meios, aumentando assim sua experiência com determinado universo 
transmídia. Caso este estímulo à participação tenha êxito e supere as expectativas do público, este 
se tornará fiel à marca, além de influenciar possíveis consumidores a aderirem a este universo.  
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A partir das informações apresentadas neste estudo, sugere-se como conteúdo para outras 
pesquisas estudar outras produções do universo Batman, como as fanfictions, que são produções 
geradas pelos próprios fãs. Outra sugestão para estudo é acerca das paródias referentes ao Batman – 
em que se utilizam dos elementos deste universo, porém com uma nova proposta e, em sua maioria, 
com conteúdo cômico – como, por exemplo, as narrativas gráficas da Turma da Mônica, que 
possuem histórias com retratações do herói. Por último, sugere-se utilizar desta mesma metodologia 
e tema para abordar novos objetos de estudo, analisando franquias como Liga da Justiça, 
Vingadores e Senhor dos Anéis. 
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“ME EMPRESTA ESTE CONCEITO?”: UMA TENTATIVA DE TRANSPOR NOÇÕES DA 

EPISTEMOLOGIA DA COMUNICAÇÃO PARA O CAMPO DA CIBERCULTURA1 
 

Manoella Fortes FIEBIG2 
 
RESUMO 
  
Reunir algumas reflexões teóricas da cibercultura para relacioná-las às especificidades da 
epistemologia da comunicação. Este é o objetivo deste artigo, que pretende associar as discussões 
sobre cibercultura – entendendo teoricamente o termo como a forma da cultura contemporânea ou 
como sinônimo de “cultura digital” – com textos provenientes da epistemologia da comunicação, 
que buscam entender o objeto da comunicação, bem como suas especificidades enquanto campo do 
saber. Associamos estas duas teorias, dentro da comunicação, com a finalidade de utilizar as 
discussões apresentadas em textos da epistemologia da comunicação para refletir sobre os mesmos 
aspectos atrelados ao campo da cibercultura. Primeiro realizamos uma reflexão sobre a 
epistemologia da comunicação para, ao fim, destacar semelhanças com o campo da cibercultura. 
Como alternativa para este objetivo, propomos realizar uma breve revisão bibliográfica sobre 
cibercultura, a fim de sistematizar o conhecimento científico já existente para justificar a 
possibilidade de relacionar estas teorias com textos da epistemologia. O caráter ensaístico deste 
texto se deve ao fato de que as discussões elencadas a seguir são fruto de profundas reflexões em 
torno do objeto científico da cibercultura, buscando na literatura já consolidada sobre o tema alguns 
caminhos para avançar no conhecimento acadêmico do campo. A provocação, neste texto, nasce da 
transposição dos conceitos da epistemologia da comunicação para o campo da cibercultura. 
Conclui-se, entretanto, que este é um exercício primário na busca pela reflexão epistemológica da 
cibercultura, já que esta é uma tarefa que depende de maior tempo de maturação e, principalmente, 
aprofundamento teórico no que consideramos como o objeto empírico da epistemologia: as teorias. 
 
Palavras-chave: Comunicação; Epistemologia; Cibercultura. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Este artigo é fruto de reflexões provenientes da pesquisa de mestrado da autora, que 

pretende aprofundar o conhecimento científico e, portanto, teórico, acerca da produção acadêmica 
em cibercultura em âmbito brasileiro. A pesquisa realiza um mapeamento dos artigos publicados 
nos periódicos considerados Qualis A23 entre os anos de 2006 a 2015 (totalizando dez anos de 
amostra temporal).  Foi em razão das pesquisas para a dissertação de mestrado que surgiu o 
questionamento sobre o objeto empírico (comum) das pesquisas em cibercultura. O resultado deste 
questionamento é este artigo, de natureza ensaística, que pretende utilizar textos da epistemologia 
para engajar reflexões sobre o objeto da cibercultura, na tentativa de transpor alguns conceitos da 

                                                 
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM. 
2 Jornalista. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná 
(PPGCOM/UFPR). Bolsista CAPES. E-mail: manoellaff@gmail.com  
3 A “Qualis” é uma classificação realizada pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior), fundação vinculada ao MEC (Ministério da Educação) do Governo Federal do Brasil que tem como objetivo 
consolidar os programas de pós-graduação stricto-sensu em todos os estados da federação.  
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epistemologia da comunicação a serviço da investigação do objeto da cibercultura – e por esta razão 
é que intitulamos este trabalho com a frase “Me empresta este conceito”, já que pretendemos 
utilizar conceitos da epistemologia para aplicá-los no ramo da cibercultura.  

Após este questionamento sobre o objeto da cibercultura, iniciamos uma pesquisa 
exploratória em bancos de dados acadêmicos com o objetivo de mensurar o estado da pesquisa na 
área e, ao mesmo tempo, buscando detectar o(s) objeto(s) mais pesquisado no campo da 
cibercultura. Percebemos, nesta primeira aproximação com a temática, que os primeiros estudos na 
área (até os anos 1990) estavam muito mais alinhados a uma perspectiva maquinística e otimista em 
relação às chamadas “novas tecnologias”. Além disso, os estudos de cibercultura, à época, também 
problematizavam o futuro da comunicação, especialmente no que diz respeito aos caminhos do 
jornalismo (do rádio, da televisão e do jornal impresso), pois, pensava-se, que ambas as mídias se 
tornariam obsoletos em decorrência dos computadores e redes de comunicação que começavam a 
aparecer no mercado mundial4. 

A partir dos anos 1990 é que a internet figura como um dos objetos que mais foram 
estudados/problematizados, principalmente enquanto fenômeno resultante da necessidade de 
comunicação entre os seres em sociedade, como indica Wolton (2004). O autor acredita que a 
internet obteve sucesso e aceitação rápida na sociedade porque ela responde a uma necessidade 
antropológica do homem: a comunicação; o estar em contato com o outro. Ainda assim, não 
podemos afirmar que o objeto da cibercultura é a internet, mesmo que a incidência de trabalhos 
sobre sua repercussão nas organizações, no mercado de trabalho e principalmente no cotidiano das 
pessoas seja cada vez maior. Isto posto, o questionamento, portanto, que nos fazemos neste trabalho 
é o seguinte: qual é, afinal, o objeto da cibercultura? 

Encontramos na epistemologia uma forma de alcançar esta resposta, já que, como princípio 
teórico, a epistemologia reúne o conhecimento científico sobre determinado tema com a finalidade 
de entendê-lo de forma ampla.  Para tanto, iniciamos esta reflexão pela compreensão do termo 
“epistemologia”. Para maior compreensão acerca do pensamento epistemológico, realizamos uma 
consulta em sites para encontrar a etimologia da palavra, para então encontrar nas ciências sociais 
sua conceituação lógica (teórica). Vale ressaltar que, neste trabalho em especial, pensamos a 
epistemologia pelas lentes das ciências da comunicação.  

Dicionarizado, o vocábulo “epistemologia” designa a “teoria ou ciência da origem, natureza 
e limites do conhecimento” (dicionário Michaelis online), já outro dicionário online associa a 
palavra epistemologia ao “ramo da filosofia que se ocupa dos problemas que se relacionam com o 
conhecimento humano, refletindo sobre a sua natureza e validade” (dicionário Aurélio online). 
Consultamos ainda, como fonte complementar, um dicionário de sinônimos online e, segundo a 
página, as palavras sinônimas para a concepção de epistemologia são os conceitos de “filosofia do 
conhecimento, gnoseologia, gnosiologia, teoria da ciência, teoria do conhecimento” (dicionário de 
sinônimos online).  
 O filósofo brasileiro Damião Bezerra Oliveira (online, pág. única, 2004) se dedica a 
encontrar as características e conceituações em torno do conceito de episteme em seu artigo 
intitulado “A crise do conceito episteme”. Neste caso, epistemologia seria a ligação dos vocábulos 
episteme+logia, (episteme: conhecimento verdadeiro, de natureza científica e; logia: de logos, 
sufixo que designa o estudo, a teoria). Segundo o autor, “o termo Ciência deriva do grego 
‘Episteme’, através da versão latina ‘scientia’. Possui tradução em importantes línguas modernas, 
como o inglês (science), francês (science), alemão (Wissenschaft) e o italiano (scienza)”. Ainda 
segundo Oliveira (online, pág. única, 2004), 

 
 

                                                 
4 Estas constatações foram registradas em um estado da arte, realizado pela autora no início de 2016. 
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Quando os antigos falavam de “episteme” e “scientia”, eles tinham em mente uma espécie 
muito especial de conhecimento, que deveria ser marcada por critérios rigorosos, 
garantidores de validade. Tratava-se de um tipo de saber ao qual era contraposta a mera e 
frágil doxa do homem comum. (OLIVEIRA, online, 2004) 

  
Outras fontes consultadas online também apontaram a origem da palavra epistemologia para 

a filosofia de Platão e, em outra perspectiva, para a filosofia de Foucault. Na primeira abordagem, 
Platão privilegia o conhecimento à crença, defendendo que o conhecimento é o “conjunto de todas 
as informações que descrevem e explicam o mundo natural e social que nos rodeia” (OLIVEIRA, 
2004). Já o entendimento de Foucault pensa a episteme como o paradigma geral segundo o qual se 
estruturam os múltiplos saberes científicos (FILHO, 2014). Aqui mostramos diversas concepções 
que oferecem à palavra epistemologia significados semelhantes, seja na filosofia grega ou em seu 
significado dicionarizado, a epistemologia aponta para uma característica comum: a ciência do 
conhecimento. 

Oliveira (2004), ainda relata que  
Tudo isso pode ser resumido com a ideia de que a episteme é um tipo de conhecimento 
universal e necessário, isto é, uma forma de saber cuja validade não varia nem com as 
mudanças do espaço, nem do tempo ou com as variações que o mundo social, cultural e 
psicológico sofre. (OLIVEIRA, online, s.d.) 

  
Ferrara (2007) defende que “a palavra epistemologia designa essencialmente o estudo crítico 

dos princípios, hipóteses e resultados das diversas ciências, destinados a determinar sua origem 
lógica (não psicológica), seu valor e sua dimensão objetiva”, (FERRARA, 2007, p. 56). A autora 
ainda relata que, neste sentido, “epistemologia seria, portanto, a teoria acumulada na história  de 
uma área de conhecimento”  (idem). 
 Sendo assim, podemos concluir que a epistemologia é um campo de pensamento que vai 
além do conhecimento simples e abre para o pesquisador a possibilidade de: a) imergir em 
determinado tema a fim de desvelar o sentido desta ciência; b) investir no saber profundo de 
determinada ciência e; c) como relatam Barros e Künsch (2007), a epistemologia é o “saber pensar 
o pensamento”. Para compreender melhor o exercício de um epistemólogo, Oliveira ainda conclui 
seu artigo relatando que “o saber precisa ser apenas um amor à sabedoria”. Mas afinal, o que tem a 
ver a epistemologia com a cibercultura? Explicamos: nos estudos de epistemologia da comunicação 
diversos autores (referenciados aqui neste texto) procuraram entender a comunicação, a começar 
pela busca pelo objeto empírico e pelas especificidades que constituem o campo. Relacionamos 
estes estudos ao que aqui chamamos de “proposição de uma epistemologia da cibercultura”, já que 
procuramos delinear os principais pontos da cibercultura em busca de um objeto em comum.  
 
2. A ESPISTEMOLOGIA NA COMUNICAÇÃO: uma discussão sobre objetos de pesquisa 

 
 Durante um seminário que ocorreu em agosto de 2007, organizado pelo Programa de Pós-
Graduação em Comunicação da Faculdade Cásper Líbero, os pesquisadores convidados, Luiz C. 
Martino, Lucrécia Ferrara e Cremilda Medina – ambos pesquisadores da área de epistemologia da 
comunicação – debateram sobre questões levantadas a partir da temática “Comunicação: saber, arte 
ou ciência?”. Os pontos principais deste encontro foram anotados, interpretados e, posteriormente, 
organizados em artigo/texto acadêmico e publicados por Barros e Künsch como forma de relato 
científico. Utilizamos este relato como referência aqui, pois, segundo destacam os autores, o texto 
consiste em uma forma de recuperar alguns dos “grandes eixos” do debate e, ainda, abrir caminhos 
para outras considerações acerca da temática. No artigo, os autores trazem trechos das conversas 
entre os três pesquisadores convidados para debater sobre o que eles chamam de “pensar o 
pensamento”.  
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 Os autores relatam que o professor convidado, Martino, já no início de sua fala, realiza uma 
diferenciação entre a teoria e a epistemologia, o que julgamos necessário também explicitar neste 
trabalho: 

Quando temos como objetos processos ou fenômenos, estamos fazendo teoria: podemos 
descrevê-los, explicá-los, compreendê-los dentro do repertório científico. A teoria sempre 
toma como objeto um fenômeno da realidade. E o que faz a epistemologia? Ela fala sobre 
as teorias. Assim, o objeto da epistemologia são as teorias, e o objeto das teorias são os 
fenômenos que estão no mundo. (Barros e Künsch, 2007, p. 10) 

 
 No mesmo texto, entretanto, os autores destacam que, no campo das ciências sociais, em 
especial no campo da comunicação, ainda eram raras pesquisas de natureza epistemológica – em 
2007, época em que o texto foi escrito – e cientificamente predominavam os trabalhos acadêmicos 
relativos à aplicação de conhecimentos para entender a realidade empírica dos fenômenos. Para eles 

As energias se concentram no campo da prática, no desenvolvimento de novas técnicas, em 
um certo ativismo que prioriza o como fazer. Quando esse nível mais técnico é 
ultrapassado, na maioria das vezes a reflexão se apresenta apenas no âmbito da teoria, que 
se ocupa de pensar esse fazer, com vistas a torná-la mais eficiente e, provavelmente, mais 
rentável. (Barros e Künsch, 2007, p. 10) 

 
 Entretanto, esta predominância dos trabalhos de cunho empírico, marcados pela observação 
dos fenômenos práticos ligados à realidade vem sendo discutida desde então, principalmente entre 
alguns autores brasileiros que estimulam a ruptura do “empirismo ingênuo” (ROSSETI, 2010) e 
defendem a existência de uma teoria epistemológica da comunicação (BARROS, KÜNSCH, 2007; 
BRAGA, 2011; FERRARA, 2003; FERREIRA, 2007; FRANÇA, 2010). Embora estes autores 
reconheçam a necessidade do pensamento epistemológico do campo, ainda esbarram nas primitivas 
discussões sobre o objeto da comunicação e a natureza da área (se é campo ou disciplina do 
conhecimento) – conceitos imprescindíveis para a configuração de um campo de estudos 
(RÜDIGER, 2014; FERRARA, 2003). 
 Neste sentido, observando as discussões sobre o objeto da comunicação e sobre suas 
especificidades (que a diferem de outros ramos de conhecimento) é que começamos a exercitar o 
pensamento sobre cibercultura, entendo-a como uma área de conhecimento. Como na 
comunicação,constatamos que na cibercultura também não há delimitação de um objeto específico, 
tampouco concordância quanto a possibilidade de “cibercultura” ser uma disciplina ou um campo 
autônomo. Por esta razão, entendemos que este ensaio se faz necessário para abrir vias para refletir 
sobre a epistemologia da cibercultura. Deixamos claro, entretanto, que aqui não estamos propondo a 
epistemologia do campo, mas sim, abrindo possibilidades para pensá-lo epistemologicamente, 
principalmente no que diz respeito ao seu objeto.  
 Em suma, podemos dizer que a diversidade de conceitos sobre o objeto da comunicação se 
dá em virtude das discrepâncias entre as próprias vertentes de estudo da comunicação. Basta 
fazermos uma viagem no tempo para perceber que, desde sua origem, desde o início do século XX, 
a comunicação causa divergências. Existem em predominância duas vertentes de pensamento 
distintas dentro do que se chama de “teorias da comunicação” e que podem ser demarcadas por 
fronteiras territoriais: a pesquisa norte-americana (sociedade de massa, teoria hipodérmica, escola 
de Chicago, interacionismo simbólico teoria matemática, agenda setting) e a pesquisa europeia, em 
especial os estudos franceses e alemães (teoria crítica, escola de Frankfurt, estudos linguísticos, 
indústria cultural, estruturalismo). Uma terceira vertente surge, mais tarde, na América Latina, com 
os estudos culturais, que rompem com o idealismo midiático norte-americano, buscando um olhar 
descentralizado, mais voltado às margens e estruturas sociais e culturais do que puramente com as 
mídias. 
 Maldonado (2003) relata que a fragilidade do campo da comunicação se dá  justamente pela 
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heterogeneidade das teorias e, principalmente, pela característica empirista muito presente nestes 
estudos. Segundo ele,  

“A fraqueza teórico-epistêmica na comunicação tem condicionantes históricos: 1) campo 
recente de reflexão; 2) setor povoado de práticas instrumentais de saber-fazer técnico; 3) 
área gerada e estruturada mediante explicações geopolíticas: o campo midiático construiu-
se intensamente vinculado ao poder político hegemônico em todas as partes do mundo”. 
(MALDONADO, 2003, p. 208). 

 
 Em consonância com Maldonado, Vera França (2010) continua a discussão afirmando que 
“a teoria da comunicação se caracteriza sobretudo pela heterogeneidade das correntes e concepções 
que abriga”, e segundo ela o esforço em construir a “apresentação de um quadro geral das teorias 
esbarra na dificuldade de sistematização: não há como apresentar de forma orgânica e estruturada 
um quadro que é fragmentado e descontínuo” (FRANÇA, p.58) por natureza. Segundo ela, vários 
esquemas de agrupamento destas teorias tem sido realizados, 

 Há trinta anos atrás, quando o mundo ainda era dividido em dois grandes blocos, e os 
conceitos de ‘direita’ e de ‘esquerda’ encontravam referentes mais nítidos, adotou-se uma 
primeira classificação mais global e ainda bastante grosseira que dividia e agrupava os 
estudos e correntes teóricas de acordo com dois grandes paradigmas: o paradigma da ordem 
(nomeando a chamada ‘pesquisa administrativa’, desenvolvida pelos americanos), e o 
paradigma do conflito (perspectiva crítica, de viés marxista)” (FRANÇA, 2010, p.58) 
 

 Ainda sobre estas tentativas de agrupar as teorias da comunicação, França relata que “em 
alguns momentos achou-se oportuno ordenar os estudos segundo um desenho disciplinar: sociologia 
da comunicação, psicologia da comunicação, comunicação biológica, fundamentos filosóficos da 
comunicação, e assim por diante.” (FRANÇA, 2010, pg. 58). Além disso também existiram 
esforços para reunir estudos “segundo sua filiação às distintas correntes de pensamento: corrente 
funcionalista (ou positivista), marxista, estruturalista” (FRANÇA, 2010, p. 58) e, ainda “uma outra  
tentativa é o agrupamento temático”. Segundo a autora, o agrupamento temático consiste na 
organização dos estudos 

conforme a abordagem e a ênfase específica dada ao objeto (ou processo) da comunicação. 
Tomando, por exemplo, os diferentes elementos ou instâncias que compõem o processo 
comunicativo, podemos identificar e agrupar estudos voltados mais especificamente para a 
instância da produção (ou para o lugar do emissor); para a instância da recepção; para a 
técnica, meio ou suporte; para a mensagem (ou produção discursiva)” (FRANÇA, 2010, p. 
59) 

  
Em síntese, destaca a autora, “um roteiro de apresentação dos estudos é uma tarefa 

complexa, por trabalhar com um corpo tanto heterogêneo e fragmentado no que diz respeito a seus 
elementos, quanto desigual no seu desenvolvimento. Supõe escolhas, indica uma perspectiva; 
enfim, traduz um trabalho de interpretação (do pesquisador...)” (FRANÇA, p. 59). Importante ainda 
ressaltar que estas três correntes de pensamento predominantes citadas acima, flertam a todo 
instante com outras áreas de conhecimento, como indicado acima por França, em especial a 
sociologia, filosofia e antropologia, que concedem em determinado grau, bases para as pesquisas 
em comunicação. Isto ainda hoje é questionado no campo da comunicação, pois justamente por ser 
sinalizado como um campo interdisciplinar, que não tem bases teóricas próprias, tampouco um 
objeto único de estudo, torna-se desacreditado e tomado como uma incógnita até mesmo para os 
que o estudam. Para estas questões existem divergências dentro do próprio campo da comunicação, 
principalmente no que diz respeito ao objeto de estudos comum ao campo científico. Segundo 
Braga (2011), “o primeiro problema que assombra o pesquisador em Comunicação, preocupado em 
perceber a área em que trabalha [...] é o de caracterizar, afinal, qual é o objeto de conhecimento que 
a define” (BRAGA, 2011, p.65).  
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Alguns teóricos afirmam que o objeto da comunicação são as interações comunicacionais, 
ou, o que há de comunicacional nas interações (técnicas e humanas), e isto coloca a comunicação 
em um campo interdisciplinar, pois as interações podem ser estudadas por diversas lentes nas 
ciências sociais e humanas. Isto, entretanto, não concede identidade à comunicação e Braga atenta 
para esta abordagem holística do campo, destacando que “esta postura, talvez válida em um ângulo 
filosófico, não deixa, entretanto margem para uma pesquisa que se pretenda identificável”, o autor 
continua defendendo que “a comunicação, espalhando-se como objeto por todas as áreas, estando 
em todas as pautas, não está em nenhum lugar” (BRAGA, 2011, p. 65). 
 Braga revela que, para ele “o objeto da comunicação não pode ser apreendido enquanto 
‘coisas’ ou ‘temas’, mas sim como um certo tipo de processos epistemicamente caracterizados por 
uma perspectiva comunicacional” (BRAGA, 2011, p. 66), entretanto, o autor acredita que a mídia 
estaria no centro das discussões no ramo da comunicação, e defende que seu objeto seriam as 
“interações sociais” nestes meios.  Ferrara apresenta esta posição afirmando que, 

“Não raro, a ciência da comunicação se envolve com as características dos meios e canais 
comunicativos e os temas estudados restringem-se às descrições das características de 
montagem daqueles canais e, sobretudo, das possibilidades que oferecem para atrair a 
atenção do público receptor”. (FERRARA, p.61) 

 
 Complementando a discussão, Maldonado afirma que “o fato é que a riqueza de aspectos, 
processos e fenômenos que podem ser problematizados numa perspectiva comunicacional tem 
dificultado uma definição abrangente e reconhecida” (MALDONADO, 2003, p. 208) do objeto 
comum à área, entretanto dizer que apenas a mídia é o objeto da comunicação constitui-se como 
uma visão reducionista do problema. Para o autor, uma solução para encontrar o objeto da 
comunicação seria a proposição de uma pesquisa epistemológica, pois, enquanto método, a pesquisa 
epistemológica: 

“inclui problematizações epistêmicas que vão além do micro, formulando estratégias 
transdisciplinares de construção como condição para o desenvolvimento construtivo do 
campo. Não obstante, ao mesmo tempo, precisa-se trabalhar com problematizações que 
estabeleçam distinções, identidades, focos e traços em relação a outras áreas e campos de 
conhecimento. A identidade do campo define-se em relação com os outros, é a partir dessa 
inter-relação que os focos, ‘limites’, pertinências, distinções, características, ênfases e eixos 
são objetiváveis e possíveis de definir”. (MALDONADO, p. 207-208) 

 
Mesmo com tantos esforços para compreender o campo, avançando nesta discussão sobre 

campo X objeto da comunicação, Rüdiger (2014) relata que há algum tempo, no Brasil, 
discute-se intensamente nos meios acadêmicos brasileiros da área de comunicação o 
problema da sua respectiva fundamentação epistemológica. Aos poucos, surgiu neles um 
coletivo que se agarrou a um rótulo e, motivado, o tornou estandarte de uma causa, em seus 
olhos, redentora. Aglutinado no GT portador do nome criado em meio à Compós, 
consolidou-se o mesmo com publicações, que agora não param mais. A matéria, avaliamos, 
aparentemente passou a ser óbvia, coisa dada, em que a afirmação de propostas silencia a 
discussão do eventual problema contido em sua proposição. Apesar de o fato gerar 
ansiedade epistemológica e suscitar desejo de superar a situação, porta-vozes das principais 
comunidades acadêmicas da área parecem, lá fora, de acordo que não existe um 
entendimento unificado de o que são estudos de comunicação. (RÜDIGER, 2014, p.396) 

 
 Seguindo esta lógica, de que no ramo da comunicação ainda existem muitas contradições 
quanto à sua natureza interdisciplinar e questionamentos sobre a constituição da comunicação 
enquanto campo de pesquisa, área de conhecimento ou apenas disciplina, que vamos conduzir este 
trabalho: no meio destas discussões, sem a pretensão de conceder-lhe rótulos, já que não consiste 
neste o objetivo desta dissertação. Apresentadas estas questões que envolvem a própria constituição 
do campo da comunicação, que consistem justamente no exercício de “pensar o pensamento” 
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proposto por Barros e Künsch (2007), passamos para a reflexão de como iniciar uma pesquisa de 
cunho epistemológico, mesmo dentro do campo da comunicação, marcado por tantas 
incongruências. 
 “Por onde começar?” 

Esta é a pergunta que Lucrécia Ferrara inicia seu texto “Epistemologia da Comunicação: 
além do sujeito e aquém do objeto”. Sua resposta, segundo ela, vem “rápida e certeira”, pois como 
afirma a autora (em consonância com as proposições de Maldonado, citadas acima), a própria 
pergunta “anuncia um caminho definido e sem escolhos: a epistemologia de uma ciência apresenta 
os passos seguros que levam a caracterizar não só um objeto científico, mas sobretudo os elementos 
que permitem reconhecê-lo” (FERRARA, 2003 p. 55). Isto é, para Ferrara, o percurso para 
responder estas questões divergentes é justamente o do exercício da construção de uma linha de 
pensamento epistemológico em torno destas dúvidas, pois, para ela, “a epistemologia nos aponta a 
segurança do caminho sedimentado na definição de um domínio científico” (FERRARA, 2003, p. 
56). 
 Para a autora, ainda 

“é insuficiente o levantamento dos temas tradicionais à comunicação para identificar-se 
enquanto área de conhecimento, ou seja, temas podem ser reconhecidos como definidores 
de uma área, mas são ineficazes como produtores de conhecimento, que na caracterização 
de uma ciência é o que mais importa. O conhecimento não se nutre de temas, e ciência pode 
distinguir-se de produção científica. Aqui pode estar o cerne de uma epistemologia da 
comunicação entendida como questão científica” (FERRARA, p. 61) 

  
 E complementando as proposições de Ferrara, Maldonado (2003) defende que a construção 
epistemológica do campo das ciências da comunicação passa pelo reconhecimento das 
características (estruturações, estratégias e contextos) intrínsecas que configuram as diversas 
vertentes de pensamento (pesquisas, pesquisadores, construtores da área) predominantes na área. 
Para o autor,  

A pesquisa epistemológica, assim, investigando a investigação, pesquisando a produção 
teórica, desconstruindo as estratégias metodológicas e seus procedimentos de realização e 
formulando estratégias de produção de conhecimentos – condição crucial para garantir o 
fortalecimento do campo – torna possível problematizar os aspectos metateóricos e 
metametodológicos em termos sólidos. Propõe-se, portanto, como um subsídio-chave para 
uma estruturação forte das comunidades científicas em comunicação”. (MALDONADO, 
2003, p. 207) 

  
 Defendemos neste trabalho que a pesquisa epistemológica, como apontou Maldonado e 
Ferrara, fornece subsídios para a constituição e compreensão de um campo de estudos e que a 
comunicação, seguindo esta tendência, pode se beneficiar da epistemologia, principalmente como 
método de análise de suas próprias teorias para seu auto-conhecimento. A seguir, apresentamos 
alguns conceitos sobre a cibercultura para, ao final deste artigo, relacionar os estudos citados acima 
com alguns pontos da cibercultura, principalmente no que tange o objeto da cibercultura e a 
natureza heterogênea do campo. 
 
3. CONHECENDO A CIBERCULTURA 

 
Assim como acontece com o ramo da comunicação, na cibercultura também há divergências 

entre as próprias teorias apresentadas sobre o tema. Um exemplo disto é o seguinte: mesmo depois 
de saturadas, as discussões sobre a oposição entre os otimistas tecnófilos e os pessimistas 
tecnófobos (RÜDIGER, 2008) ainda são tema nuclear dentro das pesquisas no ramo – e de 
polêmicas entre os pesquisadores também. Podemos delinear, entretanto, dois marcos importantes 
nos estudos em cibercultura (e que demonstram esta natureza heterogênea do campo): o primeiro 
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marco diz respeito aos estudos em cibercultura que fomentavam o prefixo “ciber”, muito mais 
alinhado a dialética do “homem e máquina”, da “fantasmagoria ciborgue e apocalipse tecnológico” 
e da era dos maquinismos (RÜDIGER, 2008) e; o segundo marco, que se refere aos estudos 
voltados para o sufixo “cultura”, datados dos anos 1990 até os dias de hoje, que entendem a 
cibercultura de maneira sociológica, atrelando à técnica o seu fator humano intrínseco (LÉVY, 
1999). Neste segundo momento, as pesquisas compreendem a cibercultura como a forma da cultura 
contemporânea (LEMOS, 2002), também chamada de “cultura digital”, segundo Felinto (2011). 
Dentro destes estudos tão distintos, uns buscam entender o fenômeno pelas lentes da filosofia da 
técnica, outros relacionam o avanço das tecnologias no cotidiano social com uma “vertigem”, 
outros pesquisam a internet como o novo “dispositivo panóptico” de Foucault, numa posição 
notadamente criticista e, por vezes, até tecnófila e, outros ainda, que associam as transformações 
das mídias tradicionais para as mídias atuais à “revolução do conhecimento”, sob a perspectiva da 
cultura da convergência (JENKINS, 2008; KEEN, 2012; POLIVANOV, 2014; RÜDIGER, 2003 – 
2008). 

Como falamos no início deste artigo, temos dúvidas quanto ao objeto específico da 
cibercultura: seria a técnica? Ou a tecnologia? Poderia ser a internet? Ou são somente as máquinas? 
Além disso, podemos realizar uma referência aos estudos de cibercultura em todos os pontos das 
discussões sobre epistemologia da comunicação elencadas acima. Propomos, para tanto, trocar a 
palavra “comunicação”, pelo termo “cibercultura”. Destacamos a busca pelo objeto da 
“cibercultura”, a natureza heterogênea dos estudos em “cibercultura”, a construção epistemológica 
do campo da “cibercultura”, as características específicas do campo da “cibercultura” e, avançando 
na provocação, substituímos os termos no título de um dos artigos apresentados neste ensaio: o 
trabalho de Vera França (2010) é intitulado “O objeto da comunicação/a comunicação como 
objeto”. Colocando como objeto da cibercultura a própria “cibercultura”, pois acreditamos que 
somente assim, refletindo sobre o tema e colocando-o como o núcleo das pesquisas é que podemos 
investigar sobre suas especificidades, sua natureza e seu objeto. Privilegiar a cibercultura e 
problematizá-la enquanto objeto pode ser o primeiro passo para propor uma epistemologia 
fundamentada. Atentamos ao fato de que o amadurecimento teórico acerca do tema é uma atividade 
inerente ao pensamento epistemológico e somente o estudo sobre o que já está posto (ou seja: o 
“pensar o pensamento”, como propõe Barros & Küsch (2007)) poderá fornecer dados sobre o objeto 
da cibercultura e as características do campo.  

Anos foram necessários para pensar a epistemologia na comunicação e, por esta razão, 
entendemos que anos podem ser necessários para amadurecer o pensamento epistemológico acerca 
da cibercultura. Portanto, abrimos aqui uma discussão produtiva para pesquisas futuras, pois 
acreditamos que o exercício epistemológico constitui-se como método imprescindível para 
compreender o campo da cibercultura – e a cultura em que estamos inseridos. Concluímos esta 
reflexão com uma citação de Heidegger, que define nossos objetivos ao propor este trabalho: 

“Mais de 2.000 anos precisou o pensamento para entender verdadeiramente uma relação tão 
simples como a mediação no seio da identidade... Mas somente se nos voltarmos pensando 
para o já pensado, seremos convocados para o que ainda está para ser pensado” 
(FERRARA apud HEIDEGGER, 2003 p. 56). 
 

 Sendo assim, deixamos aqui nossa provocação/convocação: na tentativa de encontrar 
possibilidade de se refletir a cibercultura assim como aconteceu com o campo da comunicação, pois 
entendemos que a cultura contemporânea avança vertiginosamente em termos empíricos e teóricos, 
e para entendermos este fenômeno, precisamos ter ciência do que, de fato, ele significa. 
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COMUNICAÇÃO AMBIENTAL E ESTUDOS DE RECEPÇÃO: ESTADO DA ARTE 

SOBRE ESTA RELAÇÃO NO BRASIL1 
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RESUMO 
  
Este trabalho busca apresentar um mapeamento, de caráter quanti-qualitativo, dos trabalhos que se 
preocupam com a interface dos estudos de recepção com a perspectiva da comunicação ambiental 
no Brasil. Calcada na pesquisa bibliográfica restrita à produção na área de Comunicação, esta 
pesquisa abarca os últimos 15 anos, contemplando os principais eventos e repositórios de trabalhos 
de pós-graduação da Comunicação Social. O objetivo é expor os recortes metodológicos mais 
frequentes, os autores mais utilizados e os espaços nos quais é mais recorrente vislumbrar este tipo 
de trabalho. Os achados revelam uma lacuna muito grande nesta intersecção de saberes, o que 
representa, de certo modo, um incentivo a novas pesquisas. 
 
Palavras-chave: Comunicação Ambiental; Recepção; Estado da Arte. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 A proposta deste texto é delinear o que já está sendo produzido sob o binômio da recepção e 
dos estudos em comunicação ambiental no Brasil. A partir de um estudo anterior (DEL VECCHIO 
et al., 2015), no qual se fez uma pesquisa de mesmo tipo sobre a produção na área de jornalismo e 
meio ambiente nos últimos dez anos do encontro nacional da Intercom, organizado pela Sociedade 
Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, verificou-se que há uma ênfase maior na 
análise das notícias e, portanto, dos produtos, sendo os estudos de recepção exceção. Esta primeira 
pesquisa associada a outros resultados da literatura, como o oriundo da investigação feita pelo 
Grupo de Pesquisa Jornalismo Ambiental, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a 
respeito do estado da arte das dissertações e teses em Jornalismo Ambiental no País, de 1987 a 2010 
(GIRARDI, LOOSE e CAMANA, 2015) e o mapeamento de teses, dissertações e artigos sobre o 
ensino do jornalismo ambiental nos últimos 15 anos (GERN, 2016),  revelam pistas de que a 
recepção da comunicação ambiental ainda é escassa por aqui, ainda que possa trazer resultados 
importantes no que tange a compreensão dos públicos sobre este assunto e de que maneira tais 
informações podem auxiliar nas suas tomadas de decisão. 
 É importante dizer que, mesmo sendo os estudos anteriormente citados voltados para o 
jornalismo, uma parte específica do campo da Comunicação, o conhecimento empírico do 
panorama brasileiro nos faz ter como hipóteses a ideia de que o quadro não é muito diferente. Aliás, 
pela amplitude e consequente dificuldade em definir o que é a comunicação ambiental – menos 
discutida que o próprio jornalismo ambiental -, imagina-se que a lacuna nesta área será ainda maior. 

                                                 
1Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM. 
2Mestranda em Comunicação no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Paraná, 
bolsista da Capes. E-mail: augustagern@gmail.com. 
3Doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento, professora do Centro Universitário Internacional – Uninter. E-mail: 
eloisa.loose@gmail.com. 
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Em razão da própria dinâmica dos programas de pós-graduação da área, espaços que mais 
produzem pesquisas no Brasil, os trabalhos são orientados a ter recortes cada vez mais específicos, 
o que acabam tornando a comunicação ambiental um tema bastante genérico, apesar de seu 
direcionamento atrelado às questões ambientais. Neste conceito cabem os estudos de publicidade, 
jornalismo, relações públicas e outros subcampos com teorias e orientações particulares, além dos 
estudos associados à comunicação de riscos, comunicação integrada, educomunicação, enfim.  
 A mesma lacuna é encontrada em mapeamentos sobre os estudos de recepção. Jacks, John e 
Silva (2012), ao realizarem um estudo sobre as pesquisas defendidas nos Programas de Pós-
Graduação em Comunicação do Brasil entre 2000 e 2009, não identificaram a temática ambiental 
nos 209 trabalhos analisados. Os temas mais abordados foram: algum tipo de identidade, produção 
de sentido, consumo e midiatização. Os mais próximos à comunicação ambiental, mesmo que sem 
relação direta, foram comunicação comunitária e comunicação rural.  
 Para desenvolver esta reflexão, inicia-se pontuando os entendimentos do que seria essa 
comunicação ambiental e os estudos associados à área da recepção. Em seguida, apontam-se os 
resultados da investigação bibliográfica realizada em sete bancos de buscas, a fim de indicar 
caminhos para a expansão desta relação. 
 
2. COMUNICAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL: QUAL É O CENÁRIO? 
 
 Ainda que a comunicação ambiental tenha ligações com os estudos próprios de seus 
subcampos, seu desenvolvimento teórico ainda carece de aprofundamentos. As práticas na área são 
mais evidentes e, às vezes, é por meio delas que o conceito toma sentido. Bueno (2007, p. 30-31), 
em uma das primeiras obras que trata do tema (ainda que a ênfase recaia sobre as práticas 
jornalísticas) assume que a comunicação ambiental é: “[...] todo o conjunto de ações, estratégias, 
produtos, planos e esforços de comunicação destinados a promover a divulgação/promoção da 
causa ambiental”. Dessa forma, toda maneira de comunicar o meio ambiente pode ser considerada 
comunicação ambiental. 
 De outra maneira, a comunicação ambiental é constantemente associada à informação sobre 
meio ambiente de qualidade, visando à educação ou à cidadania neste tema. Berna (2008) sublinha 
o papel da informação ambiental, defendendo a necessidade de sua democratização, mesmo que 
veja que este processo possui limites: “Não é pelo maior ou menor volume de informações que a 
população aprende a pensar criticamente e atuar em seu mundo para transformá-lo, se não tiver 
cultura e uma formação que predisponha as pessoas a valorizar esta informação” (Ibid, p. 100-101). 
 Nesta perspectiva, da comunicação ambiental como ferramenta ou aliada da educação para o 
meio ambiente, a questão da mobilização, do engajamento, do enfrentamento e da participação 
política também aparecem. Com denominações variadas, esta compreensão aparece claramente no 
sentido apresentado por Morigi, Kaufmann e Rocha (2011, p.140): 
 

As práticas informacionais e os processos comunicativos são elementos constituintes da 
mediação dos discursos sobre o meio ambiente. Compreender essas práticas em um 
determinado contexto cultural implica entender como ocorre a produção, a comunicação e o 
uso de informação de cunho ambiental. Isso é determinante para se apreender os processos 
de construção da cidadania nos diferentes espaços públicos da cidade, a partir da 
problemática ambiental, resultantes das interações entre as comunidades envolvidas e o 
campo político-institucional. 

  
 Aguiar e Cerqueira (2012) realizaram um estudo bibliográfico comparativo entre Brasil e 
Estados Unidos no qual se debruçaram sobre o campo de práticas e de estudos da comunicação 
ambiental. Neste apontam que o papel da mídia na educação ambiental é um dos principais focos da 
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literatura acadêmica brasileira. Ainda nesta pesquisa, os autores identificaram que a maioria da 
produção, tanto americana quanto brasileira, centrava-se na mídia noticiosa e jornalismo ambiental. 
Tal resultado ratifica os enfoques encontrados nas pesquisas com recortes apenas no jornalismo 
ambiental, que pouco identificaram as investigações voltadas aos públicos. 
 A preocupação com a forma de comunicar as questões ambientais surge com a expansão dos 
movimentos ambientalistas, nos anos 1960, decorrente dos efeitos de uma crise ambiental já em 
curso. Jurin, Roush e Danter (2010 apud AGUIAR e CERQUEIRA, 2012) colocam que o primeiro 
registro acadêmico da expressão environmental communication foi em 1969, mas a pesquisa na área 
ainda demorou alguns anos para chegar ao Brasil.  
 Bueno (2007) afirma em sua obra que a investigação em comunicação ambiental começou a 
ser desenvolvida recentemente no País, “[...] de tal modo que é acertado dizer que a maioria deles 
foi concluída há menos de 5 anos”. Mesmo com a maior visibilidade das problemáticas ambientais 
na sociedade, o pesquisador coloca que “o número de professores identificados com a temática 
ambiental e dispostos a assumi-la como objeto de reflexão, de prática e de pesquisa é ainda 
reduzido e, por isso, apesar da relevância das questões ambientais, as iniciativas de 
desenvolvimento desta área são pontuais” (BUENO, 2007, p. 172). 
 Girardi, Loose e Camana (2015) trazem um levantamento feito por Aguiar (2013)4, no qual 
são mapeados grupos de pesquisa que se dedicam à interface entre comunicação e meio ambiente. 
Nesta pesquisa, Aguiar (2013) mostra que dos 14 grupos de pesquisa sobre comunicação ambiental 
encontrados, a grande maioria institucionalizou-se entre 2006 e 2011. Isso ratifica que a atenção 
dada a este binômio é recente e ainda está em processo de maturação.  
 No entanto, ainda que esta possa ser tida como uma área em consolidação, busca-se verificar 
aqui quais as conexões que estão sendo feitas com os estudos de recepção, tendo em vista, 
especialmente, sua forte articulação com as decisões e as mudanças comportamentais que se fazem 
urgentes quando se compreende o contexto de crise ambiental. Parte-se do pressuposto de que o 
destaque ao polo da recepção, neste âmbito, possa alavancar outros caminhos de pesquisa que 
favoreçam o alargamento da investigação em comunicação ambiental. 
 
 
3. ESTUDOS DE RECEPÇÃO: QUADRO CONCEITUAL 
 
 A importância dos receptores no processo de comunicação não vem de hoje e não se limita a 
poucos estudos. Já nos anos 1920, com a pesquisa dos efeitos – chamadas de teoria dos efeitos 
limitados e ilimitados ou teoria de efeitos de curto e longo prazo – a noção de um receptor passivo 
já começa a se transformar, mesmo que de maneira ainda limitada, com as pesquisas sobre os 
efeitos dos meios de comunicação de massa. 
 Ao passar dos anos e de diferentes estudos (como Usos e Gratificações e Estudos Culturais, 
por exemplo) o olhar a esses sujeitos vai ampliando e o processo de recepção é percebido como 
“parte intrínseca do processo de comunicação, em que o primeiro é parte constitutiva e constituinte 
desde último” (ESCOSTEGUY e JACKS, 2005, p. 14). Assim, apesar das diferentes abordagens 
existentes na comunicação, tanto dos meios, como do próprio ciclo da mensagem, o receptor hoje é 
visto como ativo e produtor de sentidos, sendo indispensável para que haja comunicação, até porque 
a comunicação é a relação entre as pessoas, é negociação (WOLTON, 2011). 
 Dessa forma, os receptores tornaram-se peça fundamental nos estudos de comunicação: 
mesmo que o foco seja a produção, é preciso levar em conta o papel dos leitores, ouvintes e/ou 
internautas na produção de sentidos das mensagens. Porém, mais do que apenas levar em conta, 

                                                 
4 Pesquisa “Geografias da Comunicação Ambiental no Brasil”, desenvolvida durante os anos de 2011 e 2012.  
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cada vez mais estudos têm se dedicado especialmente nesta produção de sentidos, são os chamados 
estudos de recepção. Segundo Escosteguy e Jacks (2005, p. 42), o que caracteriza esses estudos são 
“os procedimentos comparativos entre o discurso dos meios e o da audiência, entre a estrutura do 
conteúdo e a estrutura da resposta da audiência em relação a este conteúdo”. 
 Para tais estudos, portanto, é necessário levar em conta o sistema sociocultural em que esses 
receptores estão envolvidos, examinando as mediações (MARTÍN-BARBERO, 2013) que o 
circundam e a configurações históricas em que estão inseridos. Como análise de produção de 
sentidos, esses estudos não ignoram o contexto da produção e da mensagem (como sua estrutura, 
gênero e significado) e vão até as características subjetivas (quem é) e objetivas (contexto em que 
está inserido) do receptor. Jacks (2008, p. 23) resume: “não basta somente o conhecimento do 
contexto cotidiano para entender os processos de recepção e consumo, mas todas as instâncias e 
lógicas da produção, assim como as mais amplas características da cultura em questão, ou seja, as 
matrizes culturais”. 
 É esta aproximação com a cultura e seus contextos que fortalece os estudos de recepção na 
América Latina, sendo quatro as chaves da trama conceitual da investigação por aqui: “os estudos 
da vida cotidiana, os estudos sobre consumo, os estudos sobre estética e semiótica da leitura e os 
estudos sobre a história social e cultural dos gêneros (MARTÍN-BARBERO,1995 apud 
ESCOSTEGUY e JACKS, 2005, p. 54). Em pesquisa para discutir os estudos de recepção latino-
americanos a partir da proposição do panorama de estudos realizados por Martín-Barbero, Orozco 
Gómez, Fuenzalida e Immacolata Lopes, Jacks et al. (2014)  identificam que os trabalhos têm em 
comum a preocupação com as novas formas de recepção a partir da internet e da convergência, 
porém, a televisão ainda é o meio que goza preferência dos pesquisadores nos estudos de recepção, 
sendo as telenovelas e os noticiários os gêneros mais estudados. Além disso, o principal ponto em 
comum entre os autores se refere ao próprio processo da comunicação: 
 

Se os sujeitos nunca foram consumidores passivos dos conteúdos midiáticos, embora assim 
fossem tomados por certas perspectivas, menos ainda o são na era digital, em que as 
próprias posições emissor-receptor-produtor estão imbricadas e com limiares cada vez mais 
complexos de serem estabelecidos (JACKS et al,, 2014, p. 120). 

 
 Assim, tem-se como desafio a necessidade de se pensar a própria nomenclatura dos estudos 
de recepção, principalmente diante das novas formas de relação propiciadas pelo ambiente digital. 
Outras provocações que se colocam na execução de um estudo de recepção, visto a complexidade 
do da análise, é o tempo e a escolha de processos metodológicos. Para dar conta de todo o processo 
de recepção, as limitações de tempo presentes na pós-graduação acabam restringindo, muitas vezes, 
os estudos deste tipo somente a teses de doutorado ou pesquisas de grupos consolidados.  Além 
disso, para englobar todo o processo de produção de sentidos, na maioria das vezes, é indicada uma 
perspectiva transmetodológica (MALDONADO, 2003), onde é necessária a combinação de 
diferentes métodos para esta comparação entre o discurso da mídia e da audiência: “desenhos de 
pesquisa mais complexos têm o objetivo de distinguir as determinações entre finalidade e 
causalidade e entre determinações individuais e estruturais” (ESCOSTEGUY e JACKS, 2005, p. 
44). Predomina-se, nesses casos, a escolha por entrevistas em profundidade articuladas com 
observação-participante. 
 
 
4. O ESTADO DA ARTE  
  

Com o objetivo de apresentar um mapeamento dos trabalhos que se preocupam com a 
interface dos estudos de recepção na perspectiva da comunicação ambiental, a análise parte da 
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pesquisa chamada “estado da arte” (FERREIRA, 2002), também chamada de “estado da questão” 
(SANTAELLA, 2001) ou “pesquisa da pesquisa” (BONIN, 2011). Segundo Ferreira (2002, p. 257), 
esta pesquisa, de caráter bibliográfico, é caracterizada pelo desafio de tentar “[...] responder que 
aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares [...]”. 

Para Bonin (2011, p. 34), este acervo muitas vezes sintetiza “avanços teóricos e 
metodológicos importantes para o campo”. Diante disso, mais do que um levantamento, esta 
pesquisa visa que “novas investigações contemplem e considerem esses desenvolvimentos e 
aquisições e busquem efetivamente avançar com e a partir deles” (Ibid.). Neste caso, o objetivo é 
expor os recortes mais frequentes, os autores mais utilizados, as metodologias mais acionadas e os 
espaços mais recorrentes onde são encontradas as pesquisas que tratam desse binômio: recepção e 
comunicação ambiental.  

A análise contou com diferentes passos. O primeiro deles foi a coleta do material a partir da 
definição da palavra-chave e dos bancos de busca. Com a expressão “recepção + comunicação 
ambiental”, a coleta foi realizada em sete bancos de busca de acesso livre. A escolha dos bancos 
deu-se pela maior concentração de trabalhos em âmbito nacional - 1. Biblioteca Digital Brasileira 
de Teses e Dissertações (BDTD5); 2. Banco de teses e dissertações da Capes6; 3. Scientific 
Electronic Library Online (Scielo)7;4. Portal de periódicos da Capes8; 5. Anais do Congresso da 
Intercom9; – e nos anais de eventos nacionais da área – 6. Anais do GT de Recepção: Processos de 
interpretação, uso e consumo midiáticos da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação 
em Comunicação (Compós10); 7. Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo Ambiental 
(ENPJA11). A escolha pelo GT específico de recepção da Compós justifica-se pela ausência de 
anais em um dos poucos eventos específicos da área, como a Jornada de Gaúcha de pesquisadores 
da recepção, por exemplo. Já o Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo Ambiental, 
apesar de tratar do viés específico do jornalismo, apresenta-se como o principal evento sobre as 
inter-relações entre comunicação e meio ambiente. 

A coleta foi realizada a partir dos títulos, resumos e palavras-chave dos artigos, dissertações 
e teses. Por meio da leitura desses elementos, muitos dos trabalhos que apareceram na primeira 
busca, realizada com o termo “comunicação ambiental + recepção”, foram descartados por não 
trabalharem com os dois eixos centrais de análise, além disso, trabalhos encontrados em mais de um 
banco de busca foram elencados apenas uma vez, totalizando em 16 resultados para análise, 
conforme Tabela 1. 

 
Banco de busca Período de 

abrangência da 
busca 

Total 
encontrado 

BDTD Não identificado 4 
Banco de Teses Capes Não identificado 1 
Scielo Não identificado 0 
Periódicos Capes Não identificado 1 
Intercom 2001-2015 8 
Compós 2007-2016 0 

                                                 
5Disponível em: http://bdtd.ibict.br/. Acesso em:11/07/2016. 
6 Disponível em: http://bancodeteses.capes.gov.br/. Acesso em: 12/07/2016. 
7 Disponível em: http://search.scielo.org/. Acesso em: 12/07/2016. 
8 Disponível em: http://www.periodicos.capes.gov.br/ Acesso em: 10/07/2016. 
9 Disponível em: http://www.portalintercom.org.br/eventos/congressos-regionais/20161/sul-2016/calendario-e-taxas-de-
inscricao Acesso em: 10/07/2016. 
10 Disponível em: http://www.compos.org.br/anais_encontros.php Acesso em: 11/07/2016. 
11 Disponível em: http://enpja.com.br/ Acesso em: 10/12/2105. 
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ENPJA 2013-2016 2 
Total  16 

Tabela 1 – Panorama das buscas feitas com os termos-chave da pesquisa 
 

 Ainda que não se tenha conseguido checar desde quando os bancos analisados apresentam 
trabalhos, verificou-se que todos os 16 trabalhos encontrados foram publicados a partir de 2001, 
confirmando os apontamentos de pesquisas anteriores de que a atenção a esta área de estudo tem 
cerca de 15 anos no nosso País. Conforme o Gráfico 1, não há concentração em períodos de tempo, 
os trabalhos analisados percorrem, de forma variada, todos os anos de análise. 
 

 
Gráfico 1: Distribuição dos trabalhos analisados por ano de publicação 

 
   Esclarece-se que a amostra é composta por quatro dissertações de mestrado e duas teses de 
doutorado, sendo os demais trabalhos artigos científicos publicados em revistas ou anais de eventos 
acadêmicos. Após a coleta e leitura do título, resumo e palavras-chave, a análise seguiu com a 
leitura completa de todos os trabalhos, onde realizou-se uma classificação pensando no referencial 
teórico dos estudos de recepção, no referencial teórico dos estudos de comunicação ambiental e na 
metodologia empregada. O gráfico abaixo mostra a origem geográfica dos textos mapeados: 
 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Ano de publicação dos trabalhos 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



662

 

 
Gráfico 2: Distribuição da amostra por regiões geográficas 

 
 O Gráfico 2 mostra que há uma concentração, em termos de localização geográfica, dos 
trabalhos da Região Sul e Sudeste. No caso da Sudeste, todos as publicações correspondem ao 
estado de São Paulo, o que não ocorre com a Região Sul, que tem trabalhos nos três estados. 
 Analisando a autoria, apenas uma delas se repete, isto é, existe apenas uma autora que 
possui trabalhos diferentes sob este enfoque. Os demais trabalhos têm autorias diferentes. Luciana 
Miranda da Costa (2002; 2004; 2006) da Universidade Federal do Pará, se destaca nesta busca por 
ter sua tese e mais dois artigos publicados nos anais do Intercom, em 2002 e 2006. Nos trabalhos, 
frutos da pesquisa de doutorado defendida em 2004, ela analisa como as informações produzidas 
por órgãos ambientalistas sobre os incêndios florestais na Amazônia foram incorporadas ao 
cotidiano dos agricultores. 
 Em relação aos estudos de comunicação ambiental, nota-se que muitos trabalhos não fazem 
uma discussão teórica de como entendem a comunicação ambiental ou de quais são seus limites, por 
exemplo, partindo do pressuposto de que se está tratando de uma mídia ou ferramenta da 
comunicação associada à alguma temática ambiental (como aquecimento global) trata-se dos 
estudos desta área.  Esta compreensão, atrelada à conceituação mais abrangente de Bueno (2007), já 
referida neste texto, não discute o processo da comunicação ambiental, mas parte de algo sustentado 
neste conceito para tratar de outras questões. 
 Um dos aspectos que chama atenção é o fato de que poucos trabalhos encontrados nesta 
pesquisa fazem uso de autores que discutam a relação entre comunicação e meio ambiente. A 
maioria articula em seu referencial pesquisadores do campo ambiental. Fritjof Capra e Enrique Leff 
são autores que aparecem com certa recorrência, ainda que não reflitam, de forma específica, sobre 
os aspectos comunicacionais. Notou-se ainda entrelaçamentos mais específicos do objeto analisado 
com um dos aspectos do meio ambiente, como as mudanças climáticas, no caso do artigo 
“Mudanças Climáticas na Televisão: um estudo de recepção no Brasil” (HENRIQUES, 2014) ou da 
educação ambiental, no caso de “Interface Comunicação/Educação e Cuidado Ambiental Urbano: 
Perspectivas Dialógicas” (FALCÃO, 2015). 
 Ao verificar quais são os autores mais citados no referencial sobre recepção, notou-se que 
dos 16 trabalhos encontrados, 13 citam Martín-Barbero, uma das principais referências nos estudos 
latino-americanos da área da recepção. Orozco Gómez é o segundo autor mais citado nos trabalhos 
da amostra. O interesse por esses autores é confirmado por Jacks, John e Silva (2012), quando 
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identificam que os autores da chamada “teoria latino-americana” são os mais presentes nos 
trabalhos da área durante uma década: Martín-Barbero, Orozco Gómez e Canclini são, 
respectivamente, os mais citados. Em relação aos autores brasileiros, destaca-se a presença de Jacks 
em quatro trabalhos e de Escosteguy e Fausto Neto, ambos presentes em dois trabalhos. 
 Destaca-se, contudo, que nem todos os trabalhos que mencionam recepção, seja no título ou 
no texto, realmente mostram-se alinhados com os estudos aqui referidos. Encontrou-se nesta 
amostra trabalhos que, apesar de falar da recepção, tomam o termo como empregado no senso 
comum, não discutindo as implicações destes estudos, ou ainda remetendo à concepção de um 
sujeito ativo, mas enfatizando o polo da produção. O artigo “Práticas Educomunicativas com 
Música Amazônica na Recepção e Produção de Discurso Socioambiental” (OLIVEIRA, 2013), 
ainda que traga a ideia de recepção no título, trabalha com a análise do discurso, percebendo a ideia 
de recepção como fator contextual de sua pesquisa, como fica demonstrado aqui: 
 

No elenco de teorias que podem explicar os fenômenos sociais relacionados ao processo de 
interação para a construção de novos discursos, adota-se a perspectiva teórica do 
Dialogismo e Polifonia de Bakhtin de Bakhtin que contribui para a compreensão sobre o 
caráter dialético da linguagem e os estudos sobre a construção do campo 
Comunicação/Educação como novo espaço teórico, considerado o mediador principal no 
processo de recepção (OLIVEIRA, 2013, p.5). 
 

Nota-se que o foco central não é a recepção, ainda que se traga o conceito como forma de 
situar as mediações, de ressaltar o quanto as interpretações podem ser outras em um processo de 
interação. Esta mesma perspectiva é encontrada no artigo “O discurso da sustentabilidade nas redes 
sociais: uma análise das interações no Facebook durante a Rio+20” (ELY, 2014), que analisa os 
discursos do Facebook a partir da ótica de Charaudeau (2006), considerando a troca entre as 
instâncias de produção e recepção na leitura dos discursos. Da mesma forma, o artigo “Análise da 
identidade visual do Programa Olhar Ambiental: uma interface entre comunicação e meio 
ambiente” (MORALES, BERNARDO E SCIENZA, 2014) trabalha com o conceito de recepção 
como a decodificação munida de significados, analisando-o a partir de resultados de questionários 
estruturados. 

Dessa forma, os estudos acima não se enquadram na linha de estudos de recepção 
fortemente conhecida no Brasil, mas trazem pistas de uma preocupação persistente com a 
compreensão do outro a partir de uma determinada emissão. Os autores da vertente latino-
americana não são citados, porém alguns princípios, como o do sujeito ativo da comunicação, são 
mobilizados. 

Ainda nesse sentido, verifica-se que há trabalhos que buscam trazer o lado da recepção 
pelo viés da percepção. Henriques (2014) apresenta como tema central no trabalho “Mudanças 
Climáticas na Televisão: um estudo de recepção no Brasil” a percepção das pessoas em relação às 
mudanças climáticas e a influência da televisão. Assim, recepção e percepção são tomadas como 
sinônimas, ainda que no campo da Comunicação isso não seja recorrente. Mesmo trazendo autores 
que não tratam da percepção e sim da recepção, as costuras são feitas. 

Na tese “Riscos climáticos da notícia local: percepção, comunicação e governança”, Loose 
(2016) também traz pelo viés da percepção de risco a proposta de observar a recepção/apropriação 
dos conteúdos jornalísticos por parte dos sujeitos. A autora define o que entende por percepção, 
buscando aproximação com a abordagem das mediações: “Destaca-se que o uso do termo 
„percepção‟ [...] está associado ao viés construcionista, no qual a percepção é uma construção 
mental, derivada de práticas sociais, e o sujeito desempenha um papel ativo neste processo.” (Ibid., 
p.118). Embora o termo usado seja outro, é a circulação se sentidos, por meio do recorte do circuito 
da notícia, que é a base de discussão da autora.  
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Na busca dos trabalhos também foram encontradas pesquisas que tratam o conceito de 
recepção de forma teórico-metodológica, mas não englobam a comunicação ambiental diretamente. 
O artigo “Índios e televisão – um estudo de caso” (LINHARES, 2001), por exemplo, trabalha os 
estudos de recepção a partir da perspectiva latino-americana para identificar a influência exercida 
pela novela “Terra Nostra” na vida dos habitantes de uma aldeia indígena. Abordando os estudos de 
recepção de forma semelhante, o artigo “Recepção e mediações culturais: as múltiplas histórias e 
tempos na recepção das políticas de Reforma Agrária do governo Fernando Henrique Cardoso” 
(BARRETO, 2002) apresenta os resultados de uma pesquisa de mestrado sobre a recepção das 
políticas governamentais por uma população de assentados. Outro caso semelhante é “Rádio e 
desenvolvimento local” (MALAQUIAS, 2002), que analisa a recepção de mensagens de rádio por 
um povoado com condições sociais e econômicas desfavorecidas. Apesar desses três trabalhos não 
apresentarem diretamente o binômio estabelecido na pesquisa, foram incluídos na análise pelas 
possibilidades que mostram em relação à comunicação ambiental: todos os sujeitos e objetos 
estudados poderiam ser analisados pelo viés do campo ambiental, até por este se apresentar como 
um campo social e interdisciplinar (LEFF, 2012).  

Dentre os trabalhos da amostra, aqueles que parecem mais afinados com o quadro 
conceitual aqui esboçado, tanto da comunicação ambiental quanto dos estudos de recepção, são: 
“Educação, jornalismo e meio ambiente: Leituras sobre a crise ecológica no contexto do 
aquecimento global” (LÜCKMAN, 2007), “Narrativas de consumo e cotidianidade: O discurso 
verde presente em embalagens e suas apropriações por mulheres de diferentes gerações” 
(VOLLMER, 2013), “Recepção de informações sobre meio ambiente por integrantes do Programa 
de Horta Comunitária de Botucatu” (DONINI, 2011) e “A recepção das informações jornalísticas 
ambientais do programa Globo Rural: os sentidos produzidos por agricultores familiares do 
município de Santa Rosa (RS)” (KOLLING, 2006). Vollmer (2013) trabalha com os modos de 
apropriação do discurso verde de embalagens por meio de um estudo de recepção com mulheres de 
diferentes gerações, já as outras três trabalham o jornalismo sobre meio ambiente, analisando como 
diferentes notícias sobre a temática são recebidas por públicos diferentes, jovens universitários, 
integrantes de programas de hortas ou agricultores.  

Esses estudos sugerem algumas reflexões sobre estudos que contemplem o binômio 
estudado. Primeiro, é perceptível o baixo número de trabalhos sobre os dois termos. Como 
observado, a comunicação ambiental perpassa diferentes objetos e enfoques, mesmo que nos 
trabalhos identificados a questão jornalística e o papel das imagens e embalagens no consumo de 
mercadorias foi detectado. A segunda reflexão se dá pelo tempo de pesquisa: os quatro trabalhos 
mais fortemente associados às esferas citadas são fruto de pesquisas de mestrado e, por isso, 
apresentam um tempo de produção diferente dos artigos. Outra coincidência nestas pesquisas é a 
escolha pela abordagem transmetodológica, onde diferentes métodos são combinados para 
comparação de resultados empíricos. Vollmer (2013) articula história oral, observações in loco e 
entrevistas semiestruturadas; Lückman (2007) trabalha com questionários e grupos de discussão; 
Donini (2011) contempla questionários, pesquisa participante e grupo focal; e Kolling (2006) utiliza 
entrevistas, discussões de grupo e observações participantes. 

Em relação à construção metodológica de cada pesquisa analisada, não há regularidade na 
quantidade e nas escolhas de métodos. Dos 16 trabalhos, cinco optaram pelo uso de apenas um 
método, cinco pelo uso de dois, um trabalho utilizou três, dois trabalhos utilizaram quatro ou mais 
métodos diferentes e em três trabalhos a escolha não foi identificada. Analisando a seleção dos 
métodos, os mais utilizados foram entrevistas, observação participante e questionários, conforme o 
Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Métodos utilizados pelas pesquisas analisadas 

 
 
A partir dessa análise, observa-se que ainda é bastante incipiente a articulação dos estudos 

da comunicação ambiental com o arcabouço teórico-metodológico dos estudos de recepção da 
vertente latino-americana, a mais conhecida no contexto brasileiro. Este estudo evidencia que há um 
caminho a ser desenvolvido no encadeamento destas duas áreas, pensando, especialmente, em como 
melhor sensibilizar as pessoas sobre as causas ambientais por meio da comunicação. 

 
 
5. CONCLUSÕES 
 
 Esta pesquisa revela que a intersecção dos estudos de recepção com aqueles da comunicação 
ambiental ainda são raros. Dos sete bancos de busca consultados, dois não apresentaram nenhum 
trabalho e a quantidade dos demais também não foi representativa, mesmo sem limitação temporal. 
Além disso, ao ler os 16 trabalhos, constatou-se que o entendimento de recepção e/ou comunicação 
ambiental nem sempre consistia no elemento central da pesquisa. 
 O olhar sobre as metodologias e referenciais empregados confirmam pesquisas já realizadas 
no campo da recepção a respeito de quem são os autores mais referenciados e das dificuldades 
associadas à realização de pesquisas que dependam dos sujeitos e de seus contextos. A variedade de 
possibilidades metodológicas está interligada a esta realidade.  
 Tratando-se dos estudos de comunicação ambiental, percebe-se uma fluidez muito grande 
em termos de referencial bibliográfico, que pode ser decorrente das primeiras conceituações mais 
amplas, centradas em práticas, mas também do pouco investimento que se dá nos cursos de pós-
graduação, que acabam limitando os enfoques e priorizando subcampos a promover delineamentos 
dessa área de fronteira. Justamente por estar sobreposta, em muitos aspectos, ao campo ambiental, 
não é de estranhar o fato que as bases teóricas para a discussões de produtos e ações 
comunicacionais venham de pensadores que têm como objeto o meio ambiente – e não a 
comunicação. 
 Ratifica-se que esta é uma perspectiva que carece de mais esforços de investigação, 
especialmente porque a literatura da comunicação ambiental está muito associada à mobilização, à 
mudança de comportamento ou de atitudes, que partem do pressuposto de que aquilo que é 
comunicado exerce algum tipo de interferência nas tomadas de decisão dos públicos. Como seguir 
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com esta hipótese se não se estuda a interpretação/apropriação/percepção dos sujeitos? 
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PRÁTICAS DE CONSUMO MIDIÁTICO DIGITAL: UM COMPARATIVO DE GÊNERO 1 
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RESUMO 
  
O texto parte de dados da pesquisa nacional “Jovem e consumo midiático em tempos de 
convergência”, da Rede Brasil Conectado, para apresentar um comparativo das práticas e 
preferências midiáticas juvenis, sob de um recorte de gênero. Discute-se a noção de juventude 
(Groppo, Margulis & Urresti, Feixa e Weller) e opera-se dentro da perspectiva de consumo 
midiático (Garcia Canclini e Toaldo & Jacks) para compreender algumas práticas inseridas no 
cenário da convergência (Jenkins), com foco especialmente nos meios digitais. Os dados 
quantitativos aqui tratados foram construídos em um questionário online respondido por 6.471 
jovens entre 18 e 24 anos de todo Brasil. Os resultados apontam para um panorama sem grandes 
distinções entre as preferências femininas e masculinas, mas sim, nuances que delimitam algumas 
tendências de gostos, práticas e rituais de usos e consumo midiático digital, especialmente nos 
indícios que demonstram que as garotas estão mais inseridas dentro da cultura da convergência. 
 
Palavras-chave: Juventude; Consumo Midiático; Gênero; Convergência. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Este texto traz um mapeamento preliminar de distinções encontradas nas práticas de 
consumo midiático digital de jovens entre 18 e 24 anos, sob um recorte de gênero. Os dados aqui 
tratados fazem parte de uma pesquisa nacional comparativa da Rede Brasil Conectado4 - “Jovem e 
consumo midiático em tempos de convergência” - que investigou o consumo midiático juvenil no 
atual contexto de convergência tecnológica, cultural e midiática.  

O trabalho de campo foi iniciado em 2012 e realizado em três etapas5: a primeira buscou os 
dados contextuais (históricos, econômicos, demográficos, culturais, midiáticos, etc.) dos estados e 
suas respectivas capitais, incluindo o Distrito Federal, para compreender a situação em que os 
jovens investigados residem e a oferta cultural e midiática. A segunda fase esteve focada nos jovens 
das capitais e regiões metropolitanas e combinou um estudo piloto (aplicação presencial de um 
questionário com 168 perguntas para 10 jovens de cada estado), com uma pesquisa exploratória 
(observação de uma semana de perfis no Facebook de outros 10 jovens de cada estado)6. Os 
procedimentos visavam mapear o consumo cultural e midiático de universitários entre 18 e 24 anos, 
de classes populares. Já a terceira etapa consistiu na aplicação de um questionário online, orientado 

                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2 Doutora, atualmente pós-doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, danischmitz@ymail.com. Bolsista PDJ – CNPq. 
3  Mestre e doutorando no Programa de Pós-Graduação em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, fernandoggoncalves@yahoo.com.br. Bolsista Capes,   
4 A rede é coordenada pela Dr.ª Nilda Jacks e conta com pesquisadores nos 26 Estados brasileiros mais o Distrito 
Federal.  
5 Jacks et all (2015) discute os procedimentos realizados ao longo dos quatro anos da pesquisa. 
6 Nos dois procedimentos buscou-se trabalhar com cinco garotas e cinco garotos. 
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pelos dados construídos nas etapas anteriores, buscando aprofundar questões e insights, bem como 
explorar o consumo digital. Este questionário era composto por 31 perguntas e foi respondido 
integralmente por 6.471 jovens entre 18 e 24 anos de todo Brasil. Aqui a restrição etária foi o único 
recorte na construção do grupo pesquisado. 

Este artigo é o primeiro movimento de uma pesquisa de pós-doutorado que utiliza a base de 
dados da Rede Brasil Conectado para analisar como as práticas de consumo cultural e midiático de 
garotas podem estar implicadas na construção de identidades juvenis femininas. Aqui, porém, o 
foco recai sobre as distinções entre as práticas e preferências de consumo midiático digital, em um 
comparativo de gênero. Não se tem a intenção, neste momento, de problematizar as distinções 
encontradas, ou mesmo a noção dê gênero, mas apresentar o panorama que se obteve ao analisar as 
respostas de jovens de todo o Brasil. 
 
 
2. JUVENTUDE E GÊNERO 
 

A juventude é um conceito plural em que aspectos sociais e culturais instauram diversidade 
e impossibilitam uma uniformidade de vivências (Feixa, 2004 e 1999; Groppo, 2000; Margulis & 
Urresti, 2008). Para além da situação social e cultural que é historicamente constituída, as épocas, o 
gênero e as diferentes gerações interferem, edificam e possibilitam diferentes formas de ser jovem. 
Margulis & Urresti (2008) argumentam ainda que a classe marca a forma e o tempo em que se 
estende a juventude, pois nos setores sociais de menor poder aquisitivo, habitualmente, os jovens 
aceleram sua entrada no mercado de trabalho, antecipam a saída da casa dos pais e vivenciam 
precocemente outros ritos que acompanham a transição, como a manutenção de um relacionamento 
estável e a chegada de filhos.  

Groppo (2000) concorda com a pluralidade, pois a combinação de outras situações sociais 
para além do “ser jovem” condiciona a vivência do período e acrescenta nacionalidade, localidade e 
etnia como variáveis. Deste modo, as imprecisões e as ambigüidades encontradas na regulação e 
legitimação do que é ser um sujeito jovem levam a ser mais conveniente “falar de juventudes ou de 
grupos juvenis antes que a juventude” (MARGULIS E URRESTI, 2008, p. 14) (traduz-se).  

Também se entende que, por ser uma construção histórica e social, ultrapassa uma condição 
imposta pela idade, diferentemente do que foi postulado por Bourdieu (1990) em um artigo clássico 
sobre o tema. Para o autor, a juventude como categoria está inscrita em um limite etário que só faz 
sentido na contraposição: juventude e velhice são construções sociais oriundas justamente da luta 
entre os dois. Mesmo admitindo ser uma construção cultural, para Margulis e Urresti (2008), a 
discussão de Bourdieu desvincula os condicionantes históricos e materiais que ajudam a construir a 
noção de juventude. 

Aqui parte-se do princípio de que a juventude pode ser tomada como uma categoria social 
(Groppo, 2000) e, assim, ultrapassa uma delimitação marcada apenas pela faixa etária, sendo 
também uma representação simbólica e uma situação social. Porém, na argumentação do mesmo 
autor, não é possível desconsiderar por completo o critério idade, uma vez que ele acompanha – 
expresso ou subjacente – as definições sobre o período juvenil. E é por isso que, na construção do 
grupo pesquisado, acabou-se por definir um critério de idade (18 a 24 anos), embora se entenda que 
a juventude é muito mais do que um intervalo etário que antecede o que se convencionou chamar de 
fase adulta. 

Interessa assim, focar nas diferenças inscritas nas práticas de cada gênero que contribuem 
com a diversidade típica da cultura juvenil. Alguns pesquisadores e, principalmente pesquisadoras, 
têm criticado o fato de que as pesquisas que enfocam o período juvenil têm se debruçado mais 
largamente sobre meninos e, mais exclusivamente aos pertencentes às classes baixas, minorias e 
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marginalizados. Feixa (1998) aponta para as antigas críticas de membros da Escola de Birmingham 
sobre os estudos realizados justamente pelos pesquisadores a ela relacionados, e cita um artigo de 
Garber y McRobie de 1983 que já indicava deficiências no olhar sobre a juventude feminina. Weller 
(2006) também aponta para a invisibilidade das meninas nas culturas juvenis, desde os primeiros 
estudos sobre juventude da Escola de Chicago e também da Escola de Birmingham, até 
investigações mais recentes realizadas na Alemanha, Portugal e Brasil. Além de operarem com o 
conceito de juventude como uma só categoria, as “análises sobre a estética corporal, modos de se 
vestir, preferências por estilos musicais e visões de mundo desses jovens, entre outros aspectos, 
foram em grande parte realizadas com base na observação participante e em entrevistas com 
sujeitos do sexo masculino”. (WELLER, 2006, p.112). A autora ainda acrescenta que em muitos 
destes estudos também está impresso o olhar masculino do próprio pesquisador. Weller questiona se 
a invisibilidade feminina nas pesquisas não diria respeito a uma noção muito comum nas pesquisas 
sobre juventude em que a cultura juvenil é relacionada a protestos e resistência e estes aspectos não 
seriam tão expressivos nas práticas das meninas. 
 Já a argumentação de Mazzarella (2009), cujo foco está centrado na análise de pesquisas que 
relacionam os jovens e a mídia no contexto norte americano, segue uma direção oposta e aponta 
para o fato de não existir, na área da comunicação, um campo coeso e bem desenvolvido de estudos 
sobre meninos, mas sim, uma longa história sobre o relacionamento das meninas e a mídia. Sendo 
que, na década de 90 do século passado, a maior parte destes estudos dava conta de investigar os 
produtos midiáticos produzidos especificamente para garotas (revistas, novelas, seriados) e a 
tendência das análises era imputar às meninas o papel de vítimas potenciais desses conteúdos. A 
autora, quando enfoca as investigações acerca da juventude, sem delimitação por gênero, aponta 
para as mesmas críticas enunciadas por outros pesquisadores já citados: “muito do que sabemos (ou 
achávamos que sabíamos) sobre os jovens como geração foi apresentado por estudiosos do sexo 
masculino que pesquisavam crianças e adolescentes do sexo masculino” (MAZZARELLA, 2009, 
p.306). 
 No contexto brasileiro, a produção discente na pós-graduação em Comunicação na primeira 
década dos anos 2000 corrobora a ideia de que a juventude feminina não é enfocada em suas 
singularidades. Na pesquisa sobre o estado da arte dos estudos de recepção coordenada por Jacks 
(2014)7, Schmitz (2014) identificou que 43 trabalhos dedicam-se exclusivamente ao consumo 
midiático do público jovem. Contudo, apenas uma dissertação trabalha somente com o sexo 
feminino e discute questões de gênero. As demais, mesmo que o grupo investigado seja composto 
pelos dois sexos, não há análises comparativas que ajudem a indicar especificidades nas práticas 
juvenis femininas. 

Ainda no âmbito da pós-graduação, o trabalho coordenado por Sposito (2009) debruça-se 
sobre a produção nas áreas de Educação, Ciências Sociais e Serviço Social. No período entre 1999 e 
2006, foram identificadas 1.427 teses e dissertações sobre a temática da juventude. Deste total, 133 
estudam jovens, sexualidade e/ou relações de gênero (Carvalho, Souza e Oliveira, 2009), sendo que 
as autoras declaram não haver um campo de estudos em “juventude, sexualidade e gênero”, mas um 
conjunto disperso e heterogêneo de investigações que tratam da temática, sendo que 19 abordam 
apenas jovens do sexo feminino. Do apanhado realizado por Carvalho, Souza e Oliveira (2009) 
pode-se dizer que há pouca discussão teórica sobre a questão de gênero feminino e juventude, no 
entanto, as autoras declaram que os dados empíricos sobre ser moça ou rapaz revelam uma grande 
diversidade no Brasil urbano atual.  

Deste modo, ressalta-se a dificuldade em identificar referências que discutam a cultura 
juvenil sob a perspectiva de gênero, ou mesmo estudos comparativos entre práticas femininas e 
                                                 
7 A autora identifica, entre 5.715 teses e dissertações defendidas na área da Comunicação, apenas 209 pesquisas 
empíricas de recepção entre 2000 e 2009. 
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masculinas nesta fase de vida. E mesmo entre os autores que indicam haver distinções de gênero na 
forma de experienciar a juventude, entre eles Groppo (2000), Feixa (1999) e Margulis e Urresti 
(2008), estas são pouco exemplificadas e discutidas.  

Ainda assim, Margulis e Uresti (2008) são os mais específicos na distinção a partir do 
gênero. Argumentam que o relógio biológico feminino vinculado à fertilidade traria limites – 
instalados no próprio corpo feminino – à extensão do período juvenil, uma vez que o nascimento 
dos filhos seria um dos ritos que marcam a transição para a idade adulta. “Há um tempo inexorável 
vinculado com a sedução e a beleza, a maternidade e o sexo, os filhos e a energia, o desejo, a 
vocação e a paciência necessária para tê-los e criá-los” (MARGULIS & URRESTI, 2008, p.27) 
(traduz-se).  

Feixa (1999) cita um estudo de Wulff (1988) com foco na microcultura juvenil feminina em 
Londres que corrobora a ideia de que as práticas femininas sejam mais reclusas e encobertas. 
Destaca-se a importância do quarto para as garotas: “É um lugar para os sonhos narcisistas, para 
provar o vestido, os cosméticos e as novas danças. Às vezes as garotas querem estar sozinhas, 
outras vezes com amigas, e também os grupos mistos se encontram no quarto de algumas delas.” 
(WULFF, 1988, apud FEIXA, 1999, p. 91) (traduz-se). Uma das pressuposições que se tem é que, 
na atual conjuntura de consumo midiático digital, cada vez mais individualizado em função dos 
dispositivos móveis e mesmo na posse individual de computadores, a “cultura do quarto” também 
esteja presente nas práticas masculinas. 

 

3. JUVENTUDE E PRÁTICAS DE CONSUMO MIDIÁTICO DIGITAL 
 

Pretende-se aqui apresentar alguns dados sobre o consumo midiático juvenil, especialmente 
o digital, a fim de apontar distinções nas práticas, orientadas pelas relações de gênero. O 
entendimento de consumo midiático toma por base a argumentação de García Canclini (2006) e sua 
proposta de análise sociocultural do consumo. O autor não caracteriza o consumo midiático como 
uma modalidade específica, pois integra-o ao consumo cultural: “Os produtos denominados 
culturais têm valor de uso e troca, contribuem para a reprodução da sociedade e às vezes para a 
expansão de capital, porém neles os valores simbólicos prevalecem sobre os utilitários e mercantis” 
(GARCIA CANCLINI, 2006, p. 88) (traduz-se).  

Contudo, na mesma discussão, destaca algumas especificidades do consumo de meios, pois 
os produtos midiáticos possuem uma determinada autonomia que diz respeito à dinâmica própria de 
produção, estilo, circulação e consumo. Portanto, a contextualização de Canclini (2006) sobre 
consumo cultural permite pensar sobre o consumo midiático como uma vertente dele, pois o autor 
deixa esse entendimento muito claro quando se refere aos meios de comunicação, nomeando-os e 
fazendo uma diferenciação a respeito da maior implicação econômica na produção cultural 
midiática. 

Toaldo e Jacks (2013) ponderam que se trata tanto do consumo acerca do que a mídia 
oferece nos meios (televisão, rádio, jornal, revista, internet, sites, blogs, outdoors etc.), quanto dos 
produtos/conteúdos oferecidos por esses meios (novelas, filmes, notícias, informações, 
entretenimentos, relacionamentos, moda, shows, espetáculos, publicidade, entre outros). Nesse 
contexto, afirmam as autoras, “a oferta da mídia inclui também o próprio estímulo ao consumo, que 
se dá tanto através da oferta de bens (por meio do comércio eletrônico e da publicidade), quanto no 
que se refere a tendências, comportamentos, novidades, identidades, fantasias, desejos...” 
(TOALDO; JACKS, 2013, pp. 6-7). 

Assim como considera-se as particularidades do consumo midiático, é preciso entender que 
sua prática em vias digitais possui peculiaridades que obtêm espaço privilegiado de discussão 
dentro dos estudos da cibercultura e do atual contexto de convergência. Lemos (2009) define a 
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cibercultura como um “território recombinante”, caracterizada principalmente pela potencialização 
das formas individualizadas de emissão, pela facilidade da conexão em rede e pela configuração de 
formatos midiáticos e práticas sociais. Ressalta, no entanto, que não é a recombinação8 em si a 
novidade da cibercultura, mas a forma, a velocidade e o alcance global que esse movimento passa a 
ocorrer nas sociedades contemporâneas. 

O consumo juvenil da oferta midiática, especialmente a digital, é investigado sob a 
perspectiva da convergência, que para Jenkins (2008) é um fenômeno que extrapola as questões 
técnicas, envolvendo também a ação e as práticas de produtores e consumidores. É um processo de 
mão dupla que ocorre tanto de “cima para baixo”, no âmbito corporativo, envolvendo “materiais e 
serviços produzidos comercialmente, circulando por circuitos regulados e previsíveis”, quanto de 
“baixo para cima”, à medida que os “consumidores estão aprendendo a utilizar as diferentes 
tecnologias para ter um controle mais completo sobre o fluxo da mídia e para interagir com outros 
consumidores” (JENKINS, 2008, p. 44).  

Antes da descrição dos dados, cabe apresentar o procedimento empregado. O questionário 
online ficou disponível por sete semanas entre os meses de agosto e setembro de 2014 e contava 
com 31 questões, das quais seis eram abertas. Porém, este texto tratará apenas de alguns dados 
quantitativos. Um total de 6.471 jovens respondeu a questões que versavam sobre usos e consumo 
de meios de comunicação, posse e usos de dispositivos, práticas focadas na convergência midiática 
e dados sobre perfil. O link do questionário foi amplamente divulgado em todo país a fim de se 
obter respostas de jovens entre 18 e 24 anos.  

Para análise dos dados foram feitos cruzamentos nos quais a variável independente é o 
gênero do respondente e as variáveis dependentes são aquelas relacionadas a seu consumo 
midiático. Para inferir a validade estatística das diferenças ou semelhanças encontradas, valeu-se do 
teste do quiquadrado (BARBETTA, 2007), um teste não paramétrico (ou seja, que não necessita de 
dados distribuídos em curva normal) utilizado para identificar possíveis relações causais entre 
variáveis qualitativas nominais ou ordinais. O resultado é significativo quando são encontradas 
diferenças, com menos de 5% de probabilidade9 de serem frutos de flutuações aleatórias, entre os 
valores observados e aqueles que seriam esperados caso não houvesse relação entre as variáveis. 
Além disso, foi feita uma análise de residuais padronizados de forma a identificar aqueles hábitos 
de consumo midiático de garotos e garotas que, de fato, parecem ter relação com o gênero, 
permitindo verificar o quanto homens e mulheres se afastam da média em relação a determinado 
hábito10.  

Sobre o perfil do jovem investigado, 37% são homens e 53% mulheres. A presença de uma 
maioria de jovens do sexo feminino se explica, em parte, pelo perfil da amostra, formado 
principalmente por estudantes de cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas (com grande 
destaque para Comunicação). Por se tratar de uma amostragem não probabilística, ou seja, cujos 
respondentes não foram sorteados aleatoriamente, não faz sentido, do ponto de vista teórico, o 
cálculo de uma margem de erro. Não obstante, porém, pode-se inferir uma pseudo margem de erro 
acerca dos dados aqui levantados, levando em conta uma população infinita11, a margem de erro é 
de 1,2% para mais ou para menos, em um nível de confiança de 95%12.  

                                                 
8 Em consonância com a perspectiva de Garcia Canclini sobre o hibridismo cultural, Lemos (2009) ressalta que a recombinação, a 
cópia e apropriação de diversos elementos, sejam eles produtivos, religiosos ou artísticos, é sempre um traço constitutivo de toda 
formação cultural. 
9 Em estatística convenciona-se que resultados podem ser considerados estatisticamente significativos quando tem uma probabilidade 
menor do que 5% (p>0,05) de resultarem de flutuações derivadas do tamanho da amostra ou outras perturbações aleatórias.  
10 Em um nível de confiança de 95%, são considerados significativas diferenças maiores do que 1,96 ou menores do que -1,96 
desvios-padrão da média geral.  
11 Do ponto de vista estatístico, são infinitas populações com mais de 100.000 casos. Como há mais de 100 mil jovens com idade 
entre 18 e 24 anos no Brasil, podemos considerar sua população como infinita do ponto de vista estatístico.  
12 Isso significa, grosso modo, que de cada 100 amostras de 6741 casos retiradas da população, 95 terão resultados que flutuarão 
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Em relação à escolaridade, a maioria dos jovens encontram-se no ensino superior (mais de 
três quartos), mas háuma leve tendência de que as moças tenham uma participação maior nos graus 
de escolaridade mais elevados (graduação e pós-graduação) e menor naqueles menos elevados 
(ensino médio e fundamental). Isto pode indicar a relativa facilidade com que mulheres transitam 
dentro do sistema escolar, em relação aos homens. 

A maioria dos jovens, mais de 70% em ambos os sexos, mora com a família, o que denota 
pouca mobilidade domiciliar na amostra. Ainda assim, não parece existir diferenças significativas 
na condição de moradia entre homens e mulheres entre os sujeitos pesquisados, já que grande parte 
reside com os pais em casa própria.  
 
Gráfico 1 

 

Da mesma forma, a renda familiar não apresenta grande diferença, com a maioria dos jovens 
se situando em faixas de renda familiar medianas, típicas da classe média baixa, embora rendas 
típicas de classes populares e de classes médias altas não sejam raras.  

A primeira diferença significativa é quanto ao aspecto laboral. Enquanto as jovens se 
dividem praticamente meio a meio entre aquelas que trabalham e as que não, uma leve maioria de 
homens trabalha (53,1% versus 46,9% das jovens). O que pode denotar maior auxílio financeiro das 
famílias com os homens, maiores expectativas sociais em relação a eles e o mercado de trabalho ou 
mesmo uma maior necessidade social de autonomia financeira já que o padrão hegemônico a coloca 
como uma das características prezada na masculinidade.  

A seguir, tratar-se-á de algumas distinções de consumo midiático entre os jovens, orientadas 
por um recorte de gênero. Indica-se, contudo, que em termos percentuais elas não sejam tão 
significativas, mas sim, reveladoras de nuances que caracterizariam interesses e afinidades mais 
relacionadas a um dos gêneros nas práticas de consumo midiático digital. Aqui se apresentará 
apenas os resultados com diferenças maiores do que 1,96 ou menores do que -1,96, desvios-padrão 
da média geral, no teste do quiquadrado; ou seja, apenas os dados cujas respostas possuem distinção 
relevante a partir desta testagem. 
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Inicia-se pela posse de dispositivos: as mulheres possuem mais celular com acesso à 
internet, tablet e notebook; enquanto os homens saem na frente no quesito smartphone e desktop. 
Os três dispositivos de maior uso das jovens oferecem mobilidade, já os garotos indicam um móvel 
e outro não. 

Quando questionado sobre o que acessam no celular com acesso à internet, as jovens são as 
maiores usuárias e têm uso mais acentuado em todos os itens com distinção relevante: email, portais 
de notícias, Facebook, Instagram e Mensageiros instantâneos (Whatsapp, Messenger do Facebook, 
etc.).13 Nas preferências quanto ao que acessam no smartphone, o quadro se inverte em relação ao 
celular: os garotos são os maiores usuários e estão à frente nos três itens que apresentaram maior 
diferença: Twitter, Youtube, Foursquare. 

O tablet é mais utilizado pelas garotas e elas estão na frente no que tange a acessar email e 
Tumblr. Já os garotos estão à frente no uso do Foursquare aplicativo utilizado para dar check-in em 
lugares. 

As garotas possuem mais notebook e seu uso se destaca em praticamente todos os itens com 
distinção relevante: email, portais de notícias, blogs, Tumblrs, Facebook e Instagram. Apenas o 
Foursquare é mais presente nas práticas masculinas. Por sua vez, o desktop, além de ser mais 
utilizados pelos jovens , é o único dispositivo em que eles saem na frente em todos os tipos de 
acesso em que há significativa relevância pelos testes do quiquadrado: youtube, mensageiros 
instantâneos (Whatsapp, Snapchat,etc.), email, facebook, blogs, portais de notícias, Orkut, twitter, 
foursquare.  

Na sequência, tem-se alguns dados sobre as preferências quanto ao local de acesso à 
internet, mas no gráfico 2 constam apenas os ambientes com mais de 1% das respostas. 
 
Gráfico 2 - Principal ambiente de acesso à internet 
 

 

Aqui o jovem poderia indicar apenas um local e, com base na relevância das distinções, o 
único ambiente que possui diferença é o trabalho. As mulheres acessam mais neste ambiente, 
embora entre os pesquisados, um número maior de garotos indique trabalhar. 

Também questionou-se qual o dispositivo de acesso à internet mais utilizado no ambiente 
                                                 
13 Esta questão pode ter sido mal compreendida, pois no celular com acesso à internet não é possível baixar aplicativos (Instagram, 
Whatsapp), somente no smartphone. 
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citado como principal pelo jovem.  
 

Gráfico 3 

 

 
Alguns resultados que já foram apontados se repetem: os jovens dão preferência ao desktop 

e notebook, dispositivos de maior potência de processamento de dados e velocidade e sem 
mobilidade no caso do desktop. Mas mesmo que o notebook permita deslocamentos, este 
dispositivo não tem as mesmas facilidades que as ferramentas mais apontadas pelas jovens: 
smartphone, tablet e celular com acesso à internet. 

Já em atividades que requerem atenção dividida, ou seja, nos usos concomitantes de meios, 
os dados indicam que as garotas consomem mais meios ao mesmo tempo do que os homens, como 
se verá a seguir. Duas questões exploraram este tipo de prática: uma em relação ao uso do 
computador associado a outro meio, e outra o consumo de televisão conjuntamente com outro meio 
de comunicação.   

Em relação às práticas de uso do computador associado a outro meio, as garotas estão à 
frente no caso dos livros e da televisão. Contudo, quase o dobro dos jovens indica utilizar 
unicamente o computador, o que acentua a percepção de que elas são mais afeitas ou competentes 
na divisão da atenção, o que também está indicado nos dados sobre consumo de televisão, mais à 
frente. O uso de computador associado ao celular não obteve distinção significante, embora elas 
estejam um pouco à frente. Contudo, aos que indicaram tal prática associada, foi questionado o que 
acessavam no dispositivo móvel e a única distinção importante foi no envio de SMS, enquanto o 
resultado deles esteve em 30,9% o delas foi de 35,9%.  

No caso do consumo televisivo associado a outro meio, além de as garotas serem maiores 
consumidoras de TV do que os jovens14, elas apresentam significativa predominância na 
associação de TV ao celular, livros e computador em atividades online. Já com os garotos, o quadro 
se repete em relação ao que já foi apresentado sobre o uso do computador: um percentual maior só 
assiste à televisão (7,4% versus 5,3%). 

Na assistência de TV dividida com o uso do celular, percebe-se que elas claramente 
preferem ações que as coloquem em contato com outras pessoas, como fazer ligações, enviar SMS, 
usar aplicativos de mensagens instantâneas e acessar redes sociais. 

                                                 
14 Entre as pesquisadas, 7,1% indicam que não assistem a TV, entre eles 11,9%.  
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O uso corrente de televisão associado às redes sociais também foi alvo de questionamentos, 
e os dados produzidos indicam que a prática é maior entre as mulheres, já que 16,6% deles não o 
fazem, e apenas 9,7% das jovens indicaram não associar o consumo dos dois meios. Elas se 
sobressaíram no interesse pelos comentários, mas sem produção de conteúdo. 

Para avançar na exploração dos usos convergentes de meios, também foi questionado o tipo 
de meio que merecia atenção exclusiva, para que se pudesse perceber quais meios demandavam ou 
mereciam maior concentração no panorama de consumo midiático juvenil. Enquanto um grupo 
maior de homens tem a atenção concentrada apenas na televisão (15,4% versus 10,4%) ou no 
computador (31,8% versus 18,7%), as mulheres demonstram maior incidência no hábito de 
conjugar o consumo de mais de um meio, já que 21,3% indicaram que sempre usam mais de um 
versus 17% entre os garotos. 

Sobre usos e práticas nos dispositivos midiáticos digitais, foi investigado desde as atividades 
realizadas em situação de espera em que elas estão à frente na visualização de imagens off-line e 
envio de SMS; enquanto os garotos dão preferência para ler conteúdos na internet ou indicam não 
utilizar dispositivo móvel nestas situações. 

Acerca de produção de conteúdo digital para além das redes sociais mais tradicionais 
(Facebook, Twitter e Instagram), eles estão à frente em duas práticas: manutenção de site pessoal e 
alimentação de canal no Youtube. Elas se sobressaem em uma plataforma de conteúdo imagético, o 
Tumblr. 

Quando questionados sobre os momentos de postagem em redes sociais digitais, elas 
declararam produzir mais em momentos especiais e eles demonstram que são menos produtores de 
conteúdo para estas plataformas.   

Ainda sobre as redes sociais, explorou-se as impressões que os jovens têm sobre o 
Facebook, Whatsapp e ainda os usos do Youtube. Os motivos de uso do email também entraram em 
pauta, contudo, além do uso entre os jovens não ser tão proeminente, a não ser para conteúdos 
profissionais, a única distinção importante nos resultados dos gêneros se dá nos usos para compras, 
12,2% dos garotos o fazem, versus 8,8% delas. 

Sobre o Facebook, eles são as maiores usuários e concordam mais com assertivas positivas 
sobre a rede, como “concentra a maioria das minhas atividades na internet”, “é a rede que mais uso 
para contatar amigos”, “gosto muito e todos os meus amigos estão lá” e “gosto muito porque 
concentra várias utilidades”. 

A respeito do Whatsapp, elas são as maiores usuárias e também se sobressaíram ao 
concordar com duas assertivas negativas sobre o aplicativo (“gasto tempo demais nele” e “é um 
vício”), o que pode indicar insatisfação com a forma com que utilizam, mas não com a ferramenta 
em si. Eles já demonstram menor interesse e as relações sociais parecem ser um dos fatores que os 
faz utilizar o aplicativo. 

No caso do Youtube, eles estão à frente em todas as atividades que os testes do quiquadrado 
mostraram distinção significativa (postar vídeos; assistir vídeos divertidos, tutoriais, programas de 
TV, filmes; encontrar/postar material de trabalho; seguir/me inscrever em canais) a não ser na 
assistência de vídeos de animais, atividade mais indicada por elas. Esta plataforma de vídeos 
também foi indicada como relevante para os garotos em outra pergunta, sobre os espaços em que 
buscam informações sobre o país, estado ou cidade (4% dos garotos versus 1,4% das garotas). Nesta 
mesma questão, elas são mais afeitas a buscas no Google (36,3% delas versus 30,3% deles). 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este artigo trouxe um panorama brasileiro de consumo midiático digital juvenil, focado em um 
comparativo de gênero e partindo de dados de um questionário online aplicado em meados de 2014. 
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O objetivo aqui, como se adiantou, era apresentar alguns resultados, sem problematizar as 
singularidades encontradas, o que será empreendido em trabalho futuro. 

Ainda assim, pretende-se concluir com alguns apontamentos e inferências sobre os 
principais achados. Em primeiro lugar, demarca-se que, no geral, não há grandes distinções entre as 
preferências femininas e masculinas, mas sim nuances que delimitam algumas tendências de gostos, 
práticas e rituais.  

Sobre as singularidades encontradas, estas demonstram que:  
a) as garotas experienciam mais a convergência midiática do que os garotos, já que elas 
consomem/usam ao mesmo tempo mais de um meio de comunicação, enquanto os garotos indicam 
focar sua atenção em apenas um meio muito mais do que as jovens, dando a entender que elas 
estariam mais inseridas no contexto da convergência midiática defendido por Jenkins (2008); 
b) as jovens dão preferência ao uso de dispositivos móveis, demonstrando maior afeição à 
mobilidade oferecida por eles, ainda que os garotos possuam mais smartphone que elas15; 
c) as jovens utilizam mais dispositivos e realizam mais tarefas que as colocam em conexão com 
outras pessoas. Contudo, elas mostram-se mais preocupadas do que eles no uso excessivo do 
Whatsapp, aplicativo utilizado para comunicação; 
d) eles estão mais inseridos no mundo do trabalho, mas elas acessam mais do que eles a internet no 
ambiente laboral;  
e) eles são maiores usuários de Facebook, também se destacam na concordância de assertivas 
positivas sobre esta rede; 
 f) o Youtube figura como uma plataforma bastante masculina nos dados produzidos, tanto para 
compartilhamento de conteúdo, como para assistência; 
g) os jovens mostram maior predileção pelo aplicativo Foursquare, utilizado para dar checkins 
principalmente em estabelecimentos comerciais. Infere-se que as garotas possam ter maior cuidado 
com a questão da segurança, preferindo não indicar nas redes sociais os ambientes em que circulam; 
h) nos dois grupos, o consumo de televisão não é muito acentuado, sendo que os garotos ainda 
assistem menos TV tradicional do que as jovens. Contudo, isso não quer dizer que eles não 
acompanhem a programação televisiva, pois um dos usos do Youtube que se sobressaiu entre eles 
foi justamente a assistência de televisão. 

Após estes breves apontamentos, conclui-se concordando com Weller (2006) quando 
argumenta que as diferentes concepções e formas de se viver e experienciar a juventude serão 
compreendidas com maior clareza quando a perspectiva de gênero for incluída na análise. Também 
indica que as análises deverão estar intimamente relacionadas à realidade empírica, implicando 
desta forma numa cuidadosa reconstrução e interpretação de dados baseados em ações concretas 
dos jovens em seus contextos sociais e culturais.  

A pesquisa “Jovem e consumo midiático em tempos de convergência” a qual pertencem os 
dados aqui tratados, investiu, em um primeiro momento, justamente no levantamento dos contextos 
regionais em que vivem estes jovens, a fim de que fosse possível tecer comparações dentro das 
realidades em que se dão as práticas de consumo. Também ao longo de todo o processo investiu em 
procedimentos que conjugassem dados quantitativos e qualitativos, a fim de ampliar a compreensão 
que se tem das relações que os jovens estabelecem com os meios de comunicação hoje. Se a 
intenção maior desta pesquisa é descobrir como e se as diferenças das realidades regionais implicam 
em distintos usos e apropriações dos recursos multi-midiáticos em processos de convergência, o 
objetivo da presente investigação de pós-doutorado é avançar na discussão sobre um comparativo 
de gênero. E, principalmente, no entendimento do que constitui uma cultura de consumo midiático 

                                                 
15 Cabe um comentário aqui, talvez os garotos possuam maior conhecimento tecnológico, porque sabiam diferenciar 
melhor as distinções entre um smartphone e um celular com internet. Portanto, talvez o quadro em que eles sejam 
maiores proprietários de smartphones seja um pouco distinto do levantado. 
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tipicamente feminina na juventude atual. Para isso, investir-se-á na triangulação dos dados de todos 
os procedimentos da pesquisa maior para que se tenha um melhor entendimento dos condicionantes 
de gênero, problematizando essa questão para ultrapassar uma simples distinção a partir do sexo dos 
sujeitos investigados. 
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A CULTURA DA ESCOLA PELAS LENTES DA COMUNICAÇÃO: UMA IMERSÃO NAS 
DIMENSÕES COTIDIANAS DA JUVENTUDE DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ1

Patricia Goedert Melo2

RESUMO

Este artigo apresenta observações de campo referentes à cultura do espaço escolar do Colégio 
Estadual do Paraná (CEP) tendo como filtro o olhar da Comunicação. O objetivo foi investigar a 
trama simbólica desta escola com base no fazer cotidiano dos sujeitos, especialmente dos alunos do 
Ensino Médio, procurando compreender as significações peculiares deste colégio. A análise mostrou 
que as práticas mais recorrentes observadas neste espaço, representadas por processos comunicativos,
têm relação com a memória coletiva, com o engajamento político, com a expressão artística e com a 
diversidade de gênero – elementos costurados que formam a trama sociocultural do CEP. O estudo, 
que integra uma das etapas da pesquisa de mestrado em desenvolvimento, utilizou como metodologia 
a observação participante e como eixo teórico o conceito de cultura da escola (FORQUIN, 1993) e o 
debate sobre os jovens como sujeitos socioculturais (DAYRELL, 2006). A partir da exploração do 
campo, novas reflexões foram provocadas. Discutir sobre quem são esses jovens e como eles 
articulam sua própria cultura – seus modos de ver, de sentir e de aprender – com o espaço escolar, 
ressignificando suas identidades, é um novo desafio a ser problematizado.

Palavras-chave: Comunicação; Educação; Cultura da escola; Jovens; Colégio Estadual do Paraná.

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é apresentar observações de campo referentes à cultura da escola tendo 
como filtro as lentes da Comunicação. Para tanto, a investigação analisou a trama simbólica que tece 
a cultura do Colégio Estadual do Paraná com base no fazer cotidiano dos sujeitos, especialmente dos 
alunos do Ensino Médio. “Falar da escola como espaço sócio-cultural (sic) implica, assim, resgatar o 
papel dos sujeitos na trama social que a constitui, enquanto instituição [...] fazendo da escola um 
processo permanente de construção social” (DAYRELL, 2006, p.136-137).

O Colégio Estadual do Paraná – conhecido também como CEP ou Estadual – é a instituição 
de ensino mais antiga do estado. O início de sua trajetória é anterior, inclusive, à própria história da 
criação oficial do Paraná. Começou em 1846 como Licêo de Coritiba, passou a se chamar Ginásio 
Paranaense e, em 1943, mudou o nome para Colégio Estadual do Paraná (STRAUBE, 1993). Sua 
sede atual foi inaugurada em 1950, quando a arquitetura art decó representava o que havia de mais 
moderno no Brasil. E o discurso desse movimento arquitetônico estava em sintonia com o 
desenvolvimento de Curitiba que, na época, construiu o maior colégio da América do Sul com 
propostas educativas e administrativas consideradas inovadoras. O prédio foi tombado como 
patrimônio cultural em 1994.

Muitos nomes passaram pelas salas de aula do CEP, sendo que alguns, ao longo dos anos, 
ficaram conhecidos em diferentes cenários, especialmente no cultural e no político. Paulo Leminski, 

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação –
ENPECOM.
2 Jornalista, publicitária, mestranda no curso de Comunicação da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e 
bolsista da Capes. E-mail: patigmelo@hotmail.com.
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Alice Ruiz, Ary Fontoura, Roberto Requião e Jaime Lerner são apenas alguns exemplos de estudantes 
que frequentaram o colégio. Atualmente, são 5 mil alunos do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio 
e aproximadamente 7.500 pessoas – entre estudantes, professores, funcionários e comunidade –
circulam pelos corredores da instituição todos os dias.

Essas marcas do passado, em consonância com o presente, transformam esta escola em um 
espaço de memória: (re)conhecido como um marco histórico, político e cultural para o estado. Devido 
à sua representatividade, ao simbolismo e à complexidade empírica, atraiu olhares de pesquisadores 
acadêmicos. Produções científicas nas áreas da Educação, Educação Física e História já foram 
produzidas, no entanto, o estado da arte mapeado pela autora deste trabalho evidencia que há uma 
lacuna a ser ocupada em relação às pesquisas sobre o colégio pelo olhar da Comunicação, propondo 
investigações sobre este universo cultural e simbólico a partir de dimensões comunicativas.

Dessa forma, o estudo aqui apresentado – que integra uma das etapas da pesquisa de mestrado 
em desenvolvimento –, procurou compreender as significações peculiares desta escola utilizando 
como metodologia a observação participante e como eixo teórico o conceito de cultura da escola
(FORQUIN, 1993) e o debate sobre os jovens como sujeitos socioculturais (DAYRELL, 2006).

2. INFERÊNCIAS SOBRE CULTURA DA ESCOLA

Compreender a cultura da escola é enxergar os elementos que caracterizam sua identidade. 
Apesar das instituições de ensino terem semelhanças estruturais e de normas que as regem, também 
apresentam características e simbologias singulares que fazem parte, cada qual, de sua cultura.

A escola, como espaço sócio-cultural (sic), é entendida, portanto, como um espaço social 
próprio, ordenado em dupla dimensão. Institucionalmente, por um conjunto de normas e 
regras, que buscam unificar e delimitar a ação dos seus sujeitos. Cotidianamente, por uma 
complexa trama de relações sociais entre os sujeitos envolvidos, que incluem alianças e 
conflitos, imposição de normas e estratégias individuais, ou coletivas, de transgressão e de 
acordos. Um processo de apropriação constante dos espaços, das normas, das práticas e dos 
saberes que dão forma à vida escolar. Fruto da ação recíproca entre o sujeito e a instituição, 
esse processo, como tal, é heterogêneo. Nessa perspectiva, a realidade escolar aparece 
mediada, no cotidiano, pela apropriação, elaboração, reelaboração ou repulsa expressas pelos 
sujeitos sociais (EZPELETA & ROCKWELL,1986, apud DAYRELL, 2006. p.137).

A compreensão da palavra cultura trabalhada neste artigo segue a leitura de Raymond 
Williams (2000), que a define como um sistema de significações e de práticas significativas.

[...] há certa convergência prática entre (i) os sentidos antropológico e sociológico de cultura 
‘como modo de vida global’ distinto, dentro do qual percebe‐se, hoje, um ‘sistema de 
significações’ bem definido não só como essencial, mas como essencialmente envolvido em 
todas as formas de atividade social, e (ii) o sentido mais especializado, ainda que também 
mais comum, de cultura como ‘atividades artísticas e intelectuais’, embora estas, devido à 
ênfase em um sistema de significações geral, sejam agora definidas de maneira muito mais 
ampla, de modo a incluir não apenas as artes e as formas de produção intelectual tradicionais, 
mas também todas as ‘práticas significativas’ – desde a linguagem, passando pelas artes e
filosofia, até o jornalismo, moda e publicidade – que agora constituem esse campo complexo 
e necessariamente extenso (WILLIAMS, 2000, p.13. Grifos do autor).

De acordo com Williams (2000), ao compreender a cultura como um sistema de significações,
abre-se espaço para o estudo de instituições, de práticas e de obras significativas e suas inter-relações. 
Tal entendimento é fundante para olhar a escola e seus processos sociais e simbólicos. “A
compreensão da cultura enquanto práxis, o significado de cultura como conjunto de práticas que 
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conferem determinados significados aos lugares, aos indivíduos e aos grupos, inscreve-se no 
propósito de construir possibilidades de investigações histórico-educativas” (SILVA, 2006, p.208).

Sendo assim, a contextualização da cultura da escola está diretamente ligada ao 
reconhecimento do cotidiano e de como ele ressignifica as conexões que se entrelaçam e formam o 
tecido cultural e simbólico deste espaço. Diferentes dimensões tecem esta trama, como os contextos 
histórico, social, geográfico e arquitetônico, os processos comunicativos (mediados ou não pela 
tecnologia) e a subjetividade dos atores (alunos, professores, funcionários e membros da comunidade 
escolar). “Esta abordagem permite ampliar a análise educacional, na medida em que busca apreender 
os processos reais, cotidianos, que ocorrem no interior da escola, ao mesmo tempo que resgata o papel 
ativo dos sujeitos, na vida social e escolar” (DAYRELL, 2006, p.137).

Ou seja, cada escola, além de integrar processos, normas e valores inerentes a toda instituição 
educacional, se estrutura em uma cultura própria e que não é estática, com rituais, significados, 
pensamentos e símbolos que pertencem somente a ela e aos atores envolvidos. Pensamento este em 
consonância com Williams (2000), que afirma que os estudiosos da cultura investigam as práticas 
sociais e as relações culturais que produzem “aqueles modos de ser e aquelas obras dinâmicas e 
concretas em cujo interior não há apenas continuidade e determinações constantes, mas também
tensões, conflitos, resoluções e irresoluções, inovações e mudanças reais” (WILLIAMS, 2000, p.29).

Jean-Claude Forquin (1993) chama essas práticas e relações existentes no espaço educacional
de cultura da escola. Para ele “a escola é também um ‘mundo social’, que tem suas características de 
vida próprias, seus ritmos e seus ritos, sua linguagem, seu imaginário, seus modos próprios de 
regulação e de transgressão, seu regime próprio de produção e de gestão de símbolos (FORQUIN, 
1993, p.167). No entanto, o autor alerta que este conceito não pode ser confundido com o que se 
entende por cultura escolar: “conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos que, selecionados, 
organizados, ‘normalizados’, ‘rotinizados’, sob o efeito dos imperativos de didatização, constituem 
habitualmente o objeto de uma transmissão deliberada no contexto das escolas” (FORQUIN, 1993, 
p.167). 

Marcos Pereira dos Santos e Célia Beatriz de Castro, em artigo publicado no periódico 
Imagens da Educação (2012), argumentam que investigações com foco na cultura escolar relacionam 
a “trajetória de escolas e de seus agentes ao movimento das ideias e práticas pedagógicas que 
predominam na sociedade e no meio educacional, em determinada época histórica” (SANTOS e 
CASTRO, 2012, p.75). Porém, autores como Viñao Frago (2000, apud SILVA, 2006) abordam o 
conceito de cultura escolar com entendimento semelhante ao aqui traçado como cultura da escola. O 
teórico afirma que a cultura escolar expressa os modos de fazer e de pensar cotidianos da escola e 
“esses modos de fazer e de pensar – mentalidades, atitudes, rituais, mitos, discursos, ações –
amplamente compartilhados, assumidos, são postos em questão e interiorizados” (VIÑAO FRAGO, 
2000, apud SILVA, 2006, p.204).

Seja cultura escolar ou cultura da escola, esses conceitos acabam evidenciando praticamente 
a mesma coisa, isto é, a escola é uma instituição da sociedade, que possui suas próprias 
formas de ação e de razão, construídas no decorrer da sua história, tomando por base os 
confrontos e conflitos oriundos do choque entre as determinações externas a ela e as suas 
tradições, as quais se refletem na sua organização e gestão, nas suas práticas mais elementares 
e cotidianas, nas salas de aula e nos pátios e corredores, em todo e qualquer tempo, 
segmentado, fracionado ou não (SILVA, 2006, p.206).

Santos e Castro explicam que as pesquisas que se dedicam à cultura da escola “buscam dar 
visibilidade ao que se denomina ethos cultural de um estabelecimento de ensino, sua marca ou 
identidade cultural, constituída por características ou traços culturais que são transmitidos, 
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produzidos e incorporados pela e na experiência vivida no cotidiano escolar” (SANTOS e CASTRO, 
2012, p.73. Grifos do autor).

Para dar conta da análise dos processos singulares e complexos do ambiente educacional, 
diferentes áreas do conhecimento – como a Educação e a Comunicação – podem trabalhar juntas e 
servir de base teórico-metodológica para as observações do cotidiano, desde os acontecimentos 
rotineiros e eventos ocasionais, até as relações de poder e as interações sociais, culturais e simbólicas. 
Foi com esta proposta que o estudo aqui apresentado traçou seus objetivos e explorou o campo de 
análise. Visualizar o tecido cultural do Estadual a partir deste ângulo permitiu identificar e 
compreender a trama comunicativa presente neste espaço e que integra a cultura da escola.

A investigação exigiu da pesquisadora uma imersão no cotidiano do CEP, apreendendo a 
escola como um espaço sociocultural onde os sujeitos constroem e ressignificam suas relações. Para 
tanto, fez-se necessário utilizar como recurso metodológico a observação participante, o que 
provocou reflexões sobre a dinâmica cotidiana do colégio, sua cultura e seus processos 
comunicativos.

3. A IMERSÃO NO ESPAÇO PESQUISADO

Durante o período da pesquisa de campo, estive presente como observadora em diferentes 
situações de práticas comunicacionais protagonizadas pelos alunos do Ensino Médio do Colégio 
Estadual do Paraná. Por isso, neste tópico, adotarei a primeira pessoa no decorrer do texto com o 
intuito de transmitir tal experiência.

Os teóricos que discorrem sobre a cultura da escola defendem a trilha etnográfica como rumo 
metodológico, pois, a partir desta abordagem, é possível apreender e descrever as densas 
características singulares e as dimensões culturais da escola. Forquin destaca que tal “concepção leva 
a privilegiar as pesquisas de campo, a observação direta dos comportamentos e das situações, a coleta 
de dados em contextos naturais e cotidianos” (FORQUIN, 1993, p.79).

O olhar investigativo sobre as articulações que formam o tecido do espaço sociocultural do 
CEP começou no primeiro semestre de 2015 durante a greve dos professores do estado do Paraná3.
Na época, estive como observadora no local de concentração dos manifestantes em vários momentos. 
Percebi que todos os dias um número expressivo de alunos do Estadual (sempre uniformizados) 
marcava presença apoiando as reivindicações. Eles se reuniam no colégio e se deslocavam em 
passeata até chegarem em frente ao Palácio do Governo, segurando cartazes e ecoando gritos de 
guerra criados pelos próprios estudantes. Fotos e vídeos compartilhados na internet foram recursos 
utilizados por esses jovens para comunicar que estavam presentes naquela ocasião, para expressar 
opiniões, para se reconhecerem como integrantes do movimento e para ressignificarem suas
identidades, especialmente no espaço escolar.

A partir disso, várias inquietações surgiram, estimulando a busca para entender a trama 
cultural desta escola e como os processos comunicacionais estão costurados a este contexto. O 
primeiro passo foi a entrada no campo e a minha inserção no grupo pesquisado. Para captar, 
compreender, interpretar e analisar os fenômenos, a observação se apoiou em instrumentos como o 

3 Foram, aproximadamente, três meses de paralisação, com educadores e servidores públicos acampados em frente 
ao Palácio do Governo, em Curitiba, bem como passeatas e manifestações em várias cidades paranaenses. O primeiro 
momento da greve ocorreu de 9 de fevereiro a 11 de março de 2015. Uma das reinvindicações dos professores envolvia 
outros servidores estaduais: evitar a votação do “pacotaço”, que propunha mudanças nos benefícios do funcionalismo 
público, o que resultou na ocupação do Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) no dia 10 de fevereiro. A segunda 
paralisação começou no dia 25 de abril em decorrência, principalmente, do retorno desta votação pelos deputados estaduais. Logo
em seguida, no dia 29 de abril de 2015, ocorreu o confronto entre manifestantes e policiais militares. O fim da greve dos 
professores foi decretado no dia 9 de junho de 2015.
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diário de campo, entrevistas e registros fotográficos.
Esta etapa permitiu (re)conhecer o espaço, me integrar no ambiente investigado, observar

situações recorrentes, conversar com os alunos e iniciar a solidificação da confiança e do vínculo com
os sujeitos pesquisados. Visitei o CEP no mínimo uma vez por semana durante todo o mês de 
novembro e começo de dezembro de 2015, especialmente durante o intervalo escolar dos períodos da 
manhã e da tarde, chegando a ir mais de uma vez ao dia em alguns casos. Observar os jovens durante 
o recreio, circular pelos corredores e pelo pátio, conversar com os estudantes, participar como 
observadora de reuniões do grêmio estudantil etc. foram ações exploratórias realizadas.

Nestas experiências etnográficas, segundo Isabel Travancas (2005), “encontramos uma 
infinidade de possibilidades e variáveis que na realidade estão mais relacionadas ao universo 
pesquisado do que ao método propriamente dito” (TRAVANCAS, 2005, p.101). Esta fase da pesquisa 
exigiu negociações com os sujeitos que estão no cotidiano da escola. Diretores, professores, 
funcionários e, às vezes, os alunos expressaram receios ou desconfianças sobre a minha presença 
dentro do CEP. Muitas vezes fui abordada pelos inspetores para saber quem eu era, o que estava 
fazendo ali e quem tinha permitido a minha entrada. Apesar de seguir os protocolos solicitados pelo 
colégio, era nítida a inquietação gerada.

Com o passar dos dias, especialmente com a volta das aulas em fevereiro de 2016, os 
funcionários já me reconheciam e a minha presença passou a ser mais ‘natural’. Consegui estabelecer, 
com a maioria dos alunos, desde o início da pesquisa de campo uma relação mais aberta e espontânea 
– algo que se fortaleceu ao longo da investigação. Esta abertura resultou na facilitação de algumas 
‘entradas’, como na sala do grêmio, em reuniões organizadas pelos estudantes, em rodas de conversa 
e na circulação entre os grupos no pátio da escola. Com o intuito de melhor compreender o cotidiano 
do Estadual, participei tanto de momentos rotineiros quanto de eventos esporádicos, como o debate 
das chapas para o grêmio, o primeiro dia de aula de 2016, a Semana Cultural etc.

Estudos com esta proposta exigem, além de observações de fatos cotidianos e de ocasiões 
pontuais, um ‘mergulho’ no ambiente da pesquisa para captar a vivência e as experiências que 
costuram a cultura da escola. E isto significa que é preciso estar atento às situações que não 
necessariamente aconteçam fechadas ao espaço fixo da instituição de ensino, mas que colaboram para 
a formação de seu tecido cultural. Neste sentido, destaco momentos que estive presente com o 
objetivo de observar os alunos fora do CEP. Um deles foi em uma Audiência Pública na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Sala João Neves da Fontoura Plenarinho), no dia 9 de novembro de 2015, onde 
os estudantes se organizaram e se posicionaram (com discursos, palavras de ordem e cartazes) sobre 
o projeto de lei conhecido como “Lei da Mordaça”. Outro foi em maio de 2016 na apresentação do 
grupo de dança (Dancep) – formado somente por alunos e ex-alunos – no teatro Guairinha, em 
Curitiba. E, ainda, na manifestação que marcou um ano (29 de abril) do confronto entre os
manifestantes da greve dos professores de 2015 e os policiais militares.

Tais situações provocaram a reflexão sobre os elementos que se articulam e formam a 
multiplicidade de fenômenos cotidianos da escola. Estas conexões constroem e apreendem “os 
sentidos atribuídos à vida escolar, as teias de significados compartilhados pelos seus atores, os 
detalhes do dia a dia que configuram a lógica informal da vida escolar e o ethos cultural da escola”
(SANTOS e CASTRO, 2012, p.74).

Somente a partir dessa inserção investigativa – que promoveu um olhar para os elementos 
simbólicos e culturais que fazem parte do CEP e das relações entre os sujeitos pesquisados – foi 
possível compreender os gestos e experiências que se multiplicam diariamente nas teias do espaço 
escolar. No Colégio Estadual do Paraná, este sistema de significações é formado pela poesia, música, 
dança, gritos de guerra ou pelo uso do uniforme, bem como pela fotografia, vídeos, mídias sociais 
digitais, celulares e pela internet – todos considerados processos comunicativos que permeiam a trama 



6866

simbólica e costuram o tecido social e cultural da escola.

4. COMUNICAÇAO, CULTURA E ESCOLA

Como o objetivo deste estudo é apresentar observações de campo referentes à cultura do CEP 
a partir do olhar da Comunicação, o texto a seguir apresenta análises de práticas do cotidiano da 
escola onde a comunicação permeou a trama cultural dos sujeitos pesquisados.

A experiência de campo permitiu compreender a dimensão comunicativa além de seu caráter 
instrumental, pois as relações sociais, culturais e simbólicas dos alunos se concretizam,
principalmente, pelas interações históricas, políticas, artísticas e de gênero, onde as mídias fazem 
parte tanto quanto outros processos comunicativos, como a poesia, os cartazes, os gritos de guerra, a 
música etc. De acordo com Lucrécia Ferrara, “uma epistemologia da relação comunicativa se apoia 
na evidência de que é indispensável que uma relação social se produza por meio de mediações para 
existir comunicação” (2003, p.63). Isto significa que,

Nas suas atualizações fenomenológicas, a comunicação se faz viva, múltipla, mutável e 
resistente às descrições e às explicações, porque não tem paradigmas de excelência e de 
verdade suficientes para o estabelecimento daquele juízo explicativo. Ao contrário, adere à 
interrogação da mudança para saber como se atualizam as mediações e como se fazem 
comunicativas as experiências entre os homens, entre eles e as capacidades tecnológicas, 
entre elas e a comunicação no planeta. Constrói-se não uma epistemologia da comunicação, 
mas uma possível e mutante epistemologia das relações comunicativas entre homens, entre 
máquinas e homens, entre culturas e sociedades em processos de mediação e de troca 
(FERRARA, 2003, p.62).

Silva explica que “os discursos, as formas de comunicação e as linguagens presentes no 
cotidiano escolar, constituem um aspecto fundamental de sua cultura” (SILVA, 2006, p.204). Os 
recursos para a expressão dos pensamentos e dos sentimentos utilizados pelos jovens do CEP 
constituem os processos de comunicação e compõem a rede de significações do colégio. Tais 
significados “se objetivam em comportamentos, rituais, artefatos e formam a pele do contexto 
institucional” (OLIVEIRA, 2003, p.297).

Uma vez percebida a existência dessa rede de significações, que costura os processos e as 
materialidades da comunicação incrustando práticas sociais cotidianas em sua estrutura, gerou-se a 
seguinte dúvida: Quais são os nexos (nós) que tecem a trama simbólica desse colégio? A pesquisa 
apontou que a comunicação, a cultura e a política servem de eixo para as relações sociais dos sujeitos 
que integram a trama do CEP, entrelaçando e conectando os nós de sua estrutura. O sistema de 
significações dessa escola se forma a partir desse trinômio, percorrendo tanto a dimensão 
comunicativa, quanto a cultural e a política.

As práticas cotidianas mais recorrentes observadas no espaço do Estadual, representadas pelos 
processos comunicativos, têm relação com a memória coletiva (especialmente pelo “orgulho” da 
história do colégio), com o engajamento político, com a expressão artística e com a diversidade de 
gênero. A seguir, alguns exemplos que ilustram esta contextualização:

4.1. “O CEP É HISTÓRIA”

Os alunos imaginam, (re)conhecem e se orgulham da história do CEP. Eles a debatem, a 
expressam e a enraízam na trama simbólica do colégio. O período de observação de campo também 
levou à inserção da pesquisadora em um grupo fechado do Facebook (com mais de 3 mil membros, 
entre alunos, ex-alunos, professores, funcionários e familiares) e a análises de postagens de perfis dos 
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estudantes ou de páginas criadas por eles. Um dos exemplos observados é a página “Voz Ativa” –
espaço virtual atualizado por um dos alunos do colégio (atualmente fora do ar).

FIGURA 01 – POSTAGEM DA PÁGINA “VOZ ATIVA”
FONTE: FACEBOOK (27/01/2016)

Ao citar nomes reconhecidos no cenário político e cultural, o texto anuncia que o fato dessas 
personalidades também terem estudado no mesmo colégio remete ao imaginário de que todos são 
igualmente protagonistas dessa história. E, ao encerrar a postagem com “O CEP é história”, fica 
evidente a consciência de que a instituição tem relevância para o cenário político-cultural paranaense.

Outras situações que mostram o quanto o contexto histórico é base para a prática cotidiana do 
CEP podem ser analisadas a partir de registros de conversas realizadas com alguns estudantes. Uma 
aluna do 2º ano do Ensino Médio conta que ‘sonhava’ em estudar na instituição porque admirava 
quando os alunos saíam às ruas em diferentes manifestações sociais e políticas. Na época das 
anotações no diário de campo sobre esse diálogo, a estudante era candidata à vice-presidente de uma 
das chapas que concorreu à eleição do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual do Paraná (GECEP)4.

Participar de uma campanha eleitoral escolar, transformando-se em uma das protagonistas da 
história do colégio, contribuiu para que a adolescente comunicasse que também passou a integrar a 
mesma trilha percorrida pelos alunos que tanto admirava em seu imaginário. O engajamento no 
movimento estudantil, costurado às marcas que fizeram do CEP uma instituição histórica no cenário 
político, ilustra como a memória coletiva pode ser estruturada na trama comunicativa da cultura dessa 
escola. Fazer parte do contexto histórico do colégio é uma maneira de “estar no mundo”5 e é tão 
inevitável para quem deseja viver sua cultura como para aqueles que comunicam verbalmente, 
midiaticamente ou corporalmente que são atores dessa história.

4 Há muitos anos o GECEP é associado a lutas pela melhoria na educação e pela democracia. Em 2008, por 
exemplo, realizou um plebiscito com a comunidade escolar em nome do direito do voto para direção da instituição. 
Disponível em <http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/90-da-comunidade-do-colegio-estadual-do-parana-quer-
eleicoes-diretas-para-diretor-bafvkppy4yl58aeyc4p4jp3ym >. Acesso em 20 de julho de 2015.
5 Paulo Freire explica que “estar no mundo necessariamente significa estar com o mundo e com os outros. Estar 
no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, sem ‘tratar’ sua própria presença no mundo, sem 
sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, 
sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência, ou teologia, sem assombro em face dos mistérios, sem aprender, 
sem ensinar, sem ideias de formação, sem politizar não é possível” (FREIRE, 2015, p.57. Grifos do autor).
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4.2. PENSAR E FAZER POLÍTICA

O envolvimento em ações e/ou em debates políticos por parte dos alunos pesquisados é tão 
natural para eles quanto participar de atividades em sala de aula. Durante as semanas de visita à 
instituição foi observado que temas políticos eram pautas cotidianas da vida escolar dos estudantes. 
A campanha eleitoral para o GECEP, o debate entre as chapas que concorreram ao grêmio, a intensa 
participação dos adolescentes na campanha para a direção da escola são algumas amostras de como 
o engajamento político está costurado ao nexo simbólico do colégio.

O auditório, que acomoda 800 pessoas, ficou lotado no dia do debate (16/11/2015) entre as 
três chapas que disputaram a gestão do grêmio. A comunicação não estava somente no discurso dos 
candidatos e nas intervenções dos membros da comissão eleitoral (formada apenas por estudantes).
Estava também nos aplausos, nos gritos, nas risadas, nas vaias, nas faixas, nas perguntas de quem 
assistia. Tudo isso fez parte da trama simbólica daquela situação e comunicou que o contexto político 
exerce um papel mediador da comunicação e da cultura do colégio.

Outro momento observado foi no dia 29 de abril de 2016 (um ano que marcou o confronto 
entre manifestantes em prol da greve dos professores do estado e policiais militares). Um grupo de 
alunos se reuniu dentro do CEP para criar os gritos de guerra e os materiais utilizados na passeata que 
circulou pelas ruas de Curitiba, concentrando, além dos estudantes, vários educadores de escolas 
estaduais. A foto abaixo – que mostra uma jovem em meio a um processo comunicativo – evidencia 
uma das formas de como o Estadual se envolve nos contextos histórico e político que vão além do 
espaço escolar. O texto “Balas de borracha não apagam memórias” expressa que as memórias dos 
envolvidos no episódio conhecido como "Batalha do Centro Cívico”, incluindo os alunos, escrevem 
a história política do Paraná.

FIGURA 02 – ALUNA CRIANDO UM DOS CARTAZES UTILIZADOS NA MANIFESTAÇÃO POLÍTICA
FONTE: ACERVO DA AUTORA (29/04/2016)

Neste sentido, os estudantes marcam continuamente o protagonismo na escrita da história do 
próprio colégio por meio do engajamento político. As fotografias a seguir ilustram outras 
possibilidades de processos comunicativos. Antes de irem às ruas no dia 29 de abril de 2016, os jovens 
criaram um caixão para simbolizar a morte da educação, organizaram suas marcações para a passeata 
e ensaiaram os gritos de guerra.
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FIGURAS 03 E 04 – ALUNOS CONCENTRADOS ANTES DE IREM ÀS RUAS NO DIA QUE MARCOU UM ANO 
DA “BATALHA DO CENTRO CÍVICO”
FONTE: ACERVO DA AUTORA (29/04/2016)

4.3. ARTE E DIVERSIDADE

Outros elementos recorrentes e significativos que tecem a cultura do Estadual são a arte e a 
diversidade de gênero. Eles são comunicados por meio de processos concretizados pela fotografia,
pela dança, pela poesia etc.

Durante a realização da Semana Cultural, em dezembro de 2015, provocou-se uma nova 
reflexão quando o olhar investigativo se deparou com variadas expressões artísticas pulsando pelos 
corredores da escola. Foi neste momento que surgiu uma importante inquietação, registrada no diário 
de campo: “Hoje algo chamou a minha atenção. Quando estava andando pelos corredores do CEP 
me deparei com uma aula de dança. Vários alunos e alunas se comunicavam com seus corpos, 
expressando sentimentos pela comunicação corporal. Percebo que a arte é uma forte mediação da
trama simbólica desta escola”.

FIGURA 5: REGISTRO DA OFICINA DE DANÇA REALIZADA DURANTE A SEMANA CULTURA DO CEP
FONTE: ACERVO DA AUTORA (07/12/2015)

Dessa forma, ao caminhar pela instituição, notou-se que a arte é uma linguagem usada com 
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frequência pelos alunos para traduzirem seus pensamentos, opiniões e posicionamentos políticos e 
sociais. Como mostra a próxima imagem, divulgada na página do Facebook “Todos”, uma das chapas 
que concorreu ao GECEP.

FIGURA 06 – COMPOSIÇÃO DE IMAGENS DE AUTORIA DOS ALUNOS E DIVULGADA NA PÁGINA 
“TODOS” DO FACEBOOK
FONTE: FACEBOOK (11/11/2015)

A composição de fotos mostra o varal cultural, exposto no pátio escolar e usado como um 
processo comunicativo durante a campanha eleitoral para o grêmio. A gramática discursiva escolhida 
pelos alunos integrou o uso do celular para fotografar o varal e das mídias sociais digitais para tal 
comunicação alcançar mais pessoas – inclusive quem não estuda no colégio. Entretanto, a base 
comunicativa está na expressão artística – processo este que traz diferentes modos de sentir e que 
ressignifica o universo escolar.

Outro ponto importante é que, neste caso, a expressão artística se articula com outros 
elementos que formam o sistema de significações do colégio: o engajamento político e a diversidade 
de gênero. O varal foi usado durante a campanha para o grêmio, ou seja, foi a estratégia encontrada 
pelo grupo de alunos para comunicar suas propostas políticas em prol da instituição. Sobre a 
diversidade de gênero, o texto de um dos cartazes evidencia que esta questão faz parte da plataforma 
eleitoral: “As Gay, as bi, as trans e as sapatão. TODxS organizadas para fazer revolução”. O
conteúdo representa as formas de ver e de sentir o mundo por parte desses estudantes.



69111

FIGURA 07 – GRUPO DANCEP, FORMADO POR ALUNOS E EX-ALUNOS DO COLÉGIO
FONTE: IMAGEM DIVULGADA NO FACEBOOK DO DANCEP (05/06/2016)

Já a figura acima é uma foto dos membros do Dancep no espetáculo “Leminski – entre o azul 
e o amarelo”, apresentado no teatro Guairinha. Este grupo de dança tem um reconhecimento da 
comunidade envolvida com o colégio e ocupa fisicamente e simbolicamente o espaço da escola. A 
diversidade é claramente percebida e comunicada pela dança. Jovens com os mais diferentes perfis 
se expressam e buscam representatividade por meio dos movimentos corporais.

Tais reflexões relembram uma das anotações do diário de campo sobre a pluralidade 
incrustada na cultura da escola, até no uso do uniforme. “O que percebo nesta escola é a autonomia, 
a liberdade, a diversidade pelos corredores. Tanto no namoro dos casais heterossexuais e 
homossexuais, que caminham de mãos dadas pelo pátio durante o recreio, quanto na diversidade 
representada no uso do uniforme. A maneira como os alunos o vestem sempre me chama a atenção. 
Cada um dá um significado diferente para esse uso, personalizando-o de acordo com suas 
características, suas identidades. Calça justa, dobrada ou com joelheira, camiseta curta ou larga, 
bermuda, chinelos, tênis, cabelos dos mais variados cortes e penteados, brincos, tatuagens, piercings,
bonés etc. O que interessa não é a superficialidade do ‘vestir o uniforme’, mas a trama simbólica 
desse uso em um colégio como o CEP”.

Os registros refletem a percepção sobre as diferentes maneiras de como a diversidade integra 
a prática cotidiana da instituição: não só como expressão artística e pelo uso do uniforme, mas 
também como proposta eleitoral das chapas que concorreram ao grêmio, como tema do debate entre
os candidatos ou como atividade da Semana Cultural.

5. CONCLUSÃO

O Colégio Estadual do Paraná (CEP) é reconhecido como um espaço de memória, onde suas 
dimensões socioculturais entrelaçam as simbologias de sua história, de sua cultura e de seu papel 
político. Pesquisar sobre o CEP é se permitir ‘mergulhar’ em sua trama para compreender os 
elementos que compõem seu sistema de significações e, a partir disso, responder: quais são os nexos 
(nós) que fazem parte do tecido simbólico desse espaço escolar?

Para discorrer sobre tal pergunta foi necessário pesquisar a cultura da escola, ampliando o
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olhar para estabelecer vínculos entre as simbologias da dimensão cotidiana da instituição e seus 
sujeitos. Neste sentido, o artigo propôs problematizar o CEP pelas lentas da Comunicação, apontando 
caminhos para a elucidação e para a conexão de aspectos sociais e culturais que, muitas vezes, passam 
despercebidos até pela sua naturalização rotineira, mas que são o eixo de sua teia simbólica.

Tal abordagem exigiu uma imersão no campo investigado. A observação participante 
aconteceu dentro e fora do espaço fixo da escola, buscando desvelar como os atores se comportam, 
dialogam e comunicam elementos significativos circunstanciados ao espaço, ao tempo e aos rituais 
cotidianos do colégio.

Sendo a escola uma teia com multiplicidades de sentidos, a análise mostrou que os momentos 
do encontro (vivenciados nos ambientes informais do CEP ou fora dele), da afetividade, da 
diversidade, do pertencimento e do reconhecimento estão recorrentemente articulados com a
comunicação, a cultura e a política. Este trinômio serve de eixo para as relações dos sujeitos que 
integram a trama do colégio, entrelaçando os pontos de conexão dessa estrutura.

Estes “nós” são costurados pela memória coletiva (especialmente pelo orgulho da história da
escola), pelo engajamento político, pela expressão artística e pela diversidade de gênero. O que forma 
um tecido, ou um sistema de significações, materializado pelos processos comunicativos que 
permeiam as práticas cotidianas do Colégio Estadual do Paraná.

Estudar a cultura da escola a partir deste ângulo leva a novos questionamentos: Quem são 
esses jovens? Como o cotidiano e suas relações estão costurados com a representatividade e com o 
reconhecimento dos estudantes perante a própria escola e a sociedade? De que forma a trama cultural 
deste espaço escolar contribui para a ressignificação de suas identidades?

Dayrell (2006) enfatiza que, para compreender os jovens, é preciso apreendê-los como sujeitos 
socioculturais. Perspectiva que supera a visão homogeneizante e estereotipada do que é ser um aluno.
“Trata-se de compreendê-lo na sua diferença, enquanto indivíduo que possui uma historicidade, com 
visões de mundo, escalas de valores, sentimentos, emoções, desejos, projetos, com lógicas de 
comportamentos e hábitos que lhe são próprios (DAYRELL, 2006, p.140).

A contribuição deste autor para o estudo aqui proposto reforça a importância em olhar o aluno 
marcado pela pluralidade, isto é, pelo conjunto de experiências vividas em diversos espaços sociais 
– inclusive a escola. Por isso, para entender como a rede de significações – marcada também pela 
dimensão comunicativa – ressignifica a identidade dos jovens do Ensino Médio do CEP é preciso 
(re)conhecê-los. Necessidade esta provocada pelas observações de campo e que aponta caminhos para 
futuras reflexões: como os jovens articulam sua própria cultura – seus modos de ver, de sentir e de 
aprender – com o espaço escolar, ressignificando, assim, suas identidades?
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RESUMO

Esse artigo propõe analisar o episódio White Bear, da série britânica Black Mirror, a partir da 
compreensão da influência tecnológica na sociedade, sob a perspectiva da parole, de Luis Carlos 
Lopes, e tendo em vista seu posicionamento sobre os tecnofilia e tecnofobia. Coloca também em 
questão a sociedade sob a ótica da modernidade líquida de Zygmunt Bauman, e busca indicar, através 
da análise de conteúdo, as questões no episódio que se cruzam com as teorias acima propostas. Desse 
modo, tem-se que há uma representação em White Bear de uma sociedade tecnofílica e acrítica frente 
à tecnologia, que faz uso dela a seu favor com a finalidade de punição a crimes cometidos, enquanto 
a parole da tecnologia utilizada tem uma significação diferente para a protagonista e para a sociedade. 
Esta representa a modernidade líquida de Bauman, ao passo que busca legitimar a vitimização e 
punição de culpados, em uma sociedade do excesso, da velocidade e do culto às celebridades e reality 
shows.

Palavras-chave: Comunicação; tecnologia; sociedade; narrativa seriada; Black Mirror.

1. INTRODUÇÃO

Black Mirror é uma produção britânica de ficção seriada que foi ao ar pela primeira vez no 
Channel 4 em dezembro de 2011. A série tem sido aclamada pela crítica desde seu lançamento. Logo 
em seu primeiro episódio, The National Anthem, recebeu uma avaliação muito positiva do escritor 
Michael Hogan no jornal The Telegraph7 que o considerou “uma ideia brilhante e audaciosa”. Em 
2012 Black Mirror ganhou um Emmy internacional de melhor minissérie. A série foi criada por 
Charlie Brooker, um renomado escritor, roteirista e humorista inglês. Atualmente, está em sua terceira 
temporada, distinguindo-se, estruturalmente, da maior parte das produções de narrativa seriada, pois, 
segundo Brooker8 (em tradução livre), “(...) cada episódio tem um elenco diferente, um set diferente
e até uma realidade diferente, mas todos eles são sobre a forma como vivemos agora”.

Para Arlindo Machado (2005) em seu livro A Televisão Levada a Sério, existem três tipos 

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Cultura, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação –
ENPECOM.
2 Graduado em Comunicação - Rádio e TV, Universidade Tuiuti do Paraná, guilhermeogg@gmail.com.
3 Graduada em Publicidade e Propaganda, Unicentro, cintiamoleta@gmail.com.
4 Graduada em Comunicação Social – Relações Públicas, Universidade Federal do Paraná, 
claudiajpacheco@gmail.com
5 Graduada em Comunicação - Rádio e TV, Universidade Tuiuti do Paraná, nowitschenko@gmail.com.
6 Pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, renanrizzardo@gmail.com.
7 Disponível em: http://www.telegraph.co.uk
8 Como em sua entrevista para o jornal britânico The Guardian.
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principais de narrativas seriadas. O primeiro é o que sucede linearmente, como algumas séries, 
minisséries e telenovelas. Ele chama as unidades deste tipo de narrativa de capítulos. O autor explica 
que o primeiro tipo se resume fundamentalmente a um ou mais conflitos básicos que estabelecem um 
desequilíbrio estrutural, e toda a evolução posterior dos acontecimentos consiste num empenho em 
restabelecer o equilíbrio perdido. No segundo tipo, cada unidade narrativa é chamada de episódio 
seriado, que começa e termina em si, as únicas coisas que se repetem são os protagonistas e uma 
mesma situação narrativa. Esse é o caso dos seriados como South Park (dirigida por Trey Park, desde 
1998), por exemplo. No terceiro tipo, nem mesmo os personagens se repetem, o único elemento 
mantido é o espírito, como em A Comédia da Vida Privada (1995-1997), em que a única coisa que 
se mantém é o fato de o tema central ser conflitos entre homem e mulher (MACHADO, 2005). Nesse 
mesmo livro Machado explica que existem séries que também fazem parte deste terceiro tipo, mas 
chama sua unidade narrativa de episódio unitário. Logo, consideramos que Black Mirror faz parte 
deste terceiro tipo, pois o único elemento que une sua narrativa é o assunto que permeia todos os 
episódios: a relação do homem com a tecnologia. Por motivo de facilidade de entendimento, 
chamaremos Black Mirror de série e suas unidades de episódios.

Se o assunto que permeia a série é a relação entre homem e tecnologia, é exatamente essa 
representação que nos interessa. Desde o início das reflexões acerca da tecnologia, duas perspectivas 
têm se intercalado com certa frequência, tanto no entretenimento quanto no campo acadêmico. Luis 
Carlos Lopes (2008) as separa entre os sujeitos tecnofílicos, que veem a tecnologia como o único 
meio para uma sociedade harmoniosa e democrática; e tecnófobos que veem a tecnologia como 
autônoma, responsável por nos levar para um futuro Orwelliano9 em que as individualidades seriam 
reprimidas e todos seriam vigiados. No entanto, o autor explica que é necessário adotar uma postura 
crítica em relação a esses paradigmas, pois eles reduzem o papel humano no desenvolvimento 
tecnológico. Para isso, o autor propõe fazer uma análise do “discurso social”, a parole, relacionado a 
tecnologia. Analisaremos, portanto, a parole da tecnologia em relação a White Bear, o segundo 
episódio da segunda temporada de Black Mirror. Acreditamos que esse episódio proporciona 
reflexões a seu público por seu viés crítico acerca do social, tecnológico e midiático. Sendo assim, é 
relevante levarmos em consideração, também, a perspectiva de Zygmunt Bauman, com sua visão de 
uma pós-modernidade nociva e superficial, a qual ele chama de modernidade líquida. É nessa 
sociedade líquido-moderna, conceituada por ele como "uma sociedade em que as condições sob as 
quais agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a 
consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir" (Bauman, 2009, p.7), repleta de 
individualidades, velocidade e espectadores, é que se desenrola o episódio em questão.

A construção dessa pesquisa tem perspectiva qualitativa, dentro da metodologia de análise de 
conteúdo, proposta por Laurence Bardin. Segundo a autora, a análise de conteúdo é a manipulação 
de mensagens (conteúdo e expressão de conteúdo) para evidenciar os indicadores que permitam 
inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem. É tida como "um conjunto de técnica de 
análises das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens." (1977, p.38). Esse tipo de análise leva em consideração a totalidade de um 
texto, classificando-o em categorias, segundo a frequência ou presença de itens de sentido. O que se 
procura estabelecer é uma correspondência entre as estruturas linguísticas e as estruturas psicológicas 
ou sociológicas (por exemplo: condutas, ideologias e atitudes) dos enunciados. 

2. APORTE TEÓRICO

9 Luis Carlos Lopes se refere ao romance distópico de George Orwell, com o título 1984.
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2.1 Luis Carlos Lopes

Em seu livro Crenças e tecnologias: ensaios de comunicação, cibercultura e argumentação 
(2008), Luis Carlos Lopes critica principalmente o adesismo acrítico da tecnologia. Segundo o autor, 
esse adesismo acrítico está especialmente relacionado a uma visão determinista da tecnologia, ou 
seja, uma visão da tecnologia como autônoma, o que exclui o fator humano no processo do 
desenvolvimento tecnológico. Nesse advento das novas tecnologias, portanto, as formas 
comunicacionais mais comuns são privilegiadas, e as que necessitam de contato e proximidade são 
deixadas de lado. Ele refere que essa visão determinista do cenário tecnológico se reflete em duas 
perspectivas opostas, extremas e pouco críticas, já muito conhecidas no cenário da cibercultura: a
tecnofília e a tecnofobia. Ambas visões se fundamentam em um certo tipo de paixão, através de 
certezas inabaláveis e dogmáticas, e se prendem a insuficiências analíticas sobre a tecnologia. 
(LOPES, 2008). A visão tecnofílica vê nas tecnologias da comunicação a única esperança para um 
mundo melhor. “A tecnofilia é uma espécie de saudosismo incondicional às potências dominantes no 
presente.” (LOPES, 2008, p.55). Já a tecnofóbica culpa a tecnologia por todas as agruras que a 
humanidade vem sofrendo desde o desenvolvimento das tecnologias da comunicação de massa (o 
autor cita principalmente a teoria da indústria cultural). “A tecnofobia é uma espécie de anacronismo, 
uma busca de um tempo perdido, um saudosismo impraticável” (ibidem).
Para o autor essas duas visões carecem de um olhar mais crítico, pois considera que é necessário 
contextualizar a tecnologia na sociedade em que ela está inserida. Para isso ele recorre e reafirma o 
conceito de parole, de Phillipe Breton, entendida, nessa concepção, como a substância básica da 
comunicação:

A parole, não se resume à palavra. Trata-se de toda e qualquer manifestação oriunda do corpo, 
do gesto ao texto, da imagem à escrita, da voz, música e ruídos aos seus registros, do projeto 
arquitetônico às edificações, da ideia ao objeto, da conversação à literatura etc. (LOPES, 2005 p.07).

Lopes explica que nesse sentido ela também é apresentada como “veículos simbólicos para 
transportar os argumentos, as informações e as expressões de modo direto ou indireto” (LOPES, 2007, 
p.9). Essa “fala dos surdos” é tida por meio de sinais codificados em cada cultura. Nesse sentido, a 
comunicação entre os indivíduos é também a transmissão e recepção dessa parole.    

De acordo com Breton, a parole existiria também de modo cristalizado em objetos feitos pela 
humanidade. Nesta senda, quando vemos um automóvel, uma vestimenta, um telefone celular, uma 
residência, uma pintura, um livro, etc., estamos dentro de sua perspectiva paradigmática da 
comunicação, vendo um ou mais casos de congelamento na forma de objeto da parole humana. 
(LOPES, 2007, p.41)

Sendo assim, estudar a parole da tecnologia em uma série televisiva é compreender a 
representação do discurso dos objetos tecnológicos em relação a sociedade nessa produção 
audiovisual.

2.2 Zygmunt Bauman

O foco do sociólogo polonês Zygmunt Bauman não é a tecnologia em si, como é para o autor 
supracitado, mas sim a atual conformação social, a qual ele exprime grande preocupação. Para ele, a 
vida líquida, vivida em uma sociedade-líquido moderna, é precária, de incertezas, inconstâncias e 
velocidade. Nela, os indivíduos vivem pelo presente e qualquer ideia de eternidade é rejeitada, dando 
prioridade a intensidade de cada momento vivido (BAUMAN, 2009). Essa falta de preocupação com 
o amanhã, com “o mundo como herança”, perpetua o sentimento de individualidade e contribui com 
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a busca incessante por identidades. Nessa busca, o consumo é seu grande aliado - é pela aquisição e 
posterior descarte de bens que as pessoas constroem o seu verdadeiro eu e tentam satisfazer seus 
desejos que, como Bauman bem coloca, nunca serão satisfeitos - essa é a regra primordial da 
sociedade líquida.

Nesse contexto destrutivo-criativo dos mercados de bens e do próprio ser humano é que a 
tecnologia encontrou terreno para se consolidar como algo indispensável ao cotidiano. Ao contar com 
a breve vida útil ou com a expressa modernização de seus meios é que a tecnologia se tornou uma 
ferramenta crucial da vida líquida - ela exige que seus usuários fluam, modernizem-se, adaptem-se e 
descartem o que não lhes serve mais. Assim, aqueles que não conseguem acompanhar o seu 
progresso, correm o risco de serem descartados, conforme considera Bauman: “As preocupações mais 
intensas e obstinadas que assombram esse tipo de vida são os temores de ser pego tirando uma soneca, 
não conseguir acompanhar a rapidez dos eventos, ficar para trás” (2009, p.8). É nesse ambiente 
obscuro que a sociedade perpetua, além do medo de ser descartado por sua própria obsolescência, sua 
insegurança pública e o medo do outro. Esse medo também virou um precioso incentivador do 
consumo, fazendo com que as pessoas passem a investir cada vez mais em sua segurança, e cada vez 
mais abram mão de sua liberdade por isso. “Nossos medos se tornaram autoperpetuadores e 
autorreforçadores” (ibidem, p.91).

Essa sociedade insegura dedica muito de sua energia para tentar punir os infratores, na busca 
por uma compensação ao sofrimento. “Sofrer algo diferente da penalidade adequada por um crime 
ou contravenção é percebido como evitável e injustificado” (BAUMAN, 2009, p.66). E nesse 
contexto, temos também a cultura da vitimização. Punir os culpados é uma forma de compensação 
pelo dano sofrido, e isso, de certa forma, restaura a segurança que foi perdida com o dano. “A cultura 
da vitimização e da compensação remonta à antiga tradição da vendetta, que a modernidade fez tudo 
para banir e enterrar, mas que nos tempos líquido-modernos parece estar emergindo, reencarnada, de 
sua cova rasa” (ibidem, p.67). Mas ao mesmo tempo que a sociedade busca a punição/compensação 
da violência sofrida, reafirma sua situação de insegurança e de descrença nos indivíduos, abrindo 
mão, muitas vezes, de sua própria liberdade para manter-se longe dos perigos do outro, do 
desconhecido, do estranho. E com essa privação da liberdade e resistência aos espaços públicos - os 
quais nos expõem ao risco por nos forçarem o convívio humano - é que a tecnologia ganha cada vez 
mais espaço. E então Bauman questiona: “É possível superar o medo e ao mesmo tempo fugir do 
tédio?” (2009, p.100). Essa é uma das questões que será tratada na posterior análise.

3. A TEORIA E A FICÇÃO

A análise de conteúdo deste trabalho pretende categorizar as variáveis sociológicas e culturais 
presentes nas condições de produção do episódio em questão, de acordo com o suporte teórico de 
Luis Carlos Lopes e Zygmunt Bauman. Neste processo:

(...) a tentativa do analista é dupla: compreender o sentido da comunicação (como se fosse o 
receptor normal), mas também e principalmente desviar o olhar para uma outra significação, 
uma outra mensagem entrevista através ou ao lado da mensagem primeira, realçar um sentido 
que se encontra em segundo plano, trazendo outros significantes de natureza psicológica, 
sociológica, política, histórica, etc. (BARDIN, 1977, p.41).

Para tanto, dividimos a análise em duas categorias, de acordo com as abordagens teóricas dos autores 
utilizados nesse artigo. A primeira categoria refere-se à teoria proposta por Lopes, invocando o 
sentido da parole na sociedade de White Bear e também por meio da sua crítica aos tecnofílicos e ao 
adesismo sem questionamento aos recursos tecnológicos. A segunda categoria reflete o sentido de 
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modernidade líquida proposta por Bauman, ao contextualizá-la no sistema de punição do referido 
episódio. 

3.1 Episódio White Bear

White Bear, apesar de ser ambientado em uma época atual, é a representação de uma realidade 
paralela. Realidade esta que está situada em um universo que crê em um sistema penal arcaico, que 
defende que a forma de punição mais adequada para algum crime é fazer com que o criminoso reviva 
o mesmo que imputou às suas vítimas. Apesar desse sistema de punição, essa sociedade é moderna, 
tecnológica. Esse é o caso de Victoria (Lenora Crichlow), o foco central do episódio, que está sendo 
punida, acusada de um crime em que foi considerada cúmplice por nada ter feito pela vítima e apenas 
ter filmado o ato hediondo com seu celular. A punição determinada à Victoria pelo juiz é equivalente 
ao crime: arma-se então uma espécie de reality show em uma cidade cenográfica e Victoria – sem 
memória, parte da pena imputada - pode experimentar o horror de ser filmada enquanto é perseguida 
por pessoas mascaradas que tentam matá-la e espectadores que nada fazem por ela, além de apenas 
presenciar e registrar a angústia da ré.

3.2. A parole e os tecnofílicos de White Bear

Em White Bear, Victoria acorda sem memória em um quarto escuro. No quarto há uma 
televisão que emite um símbolo desconhecido, mas que se torna recorrente ao longo do episódio. Em 
busca de recobrar sua memória, Victoria deixa a casa que está e busca ajuda, quando então ela passa 
a ser perseguida por um grupo de pessoas que tentam matá-la. Percebemos, então, que através das 
câmeras de seus aparelhos celulares, os moradores da cidade filmam a personagem, indicando sua 
localização ao grupo que a persegue. Sendo assim, podemos dizer que, uma vez que os participantes 
sabiam do crime que Victória havia cometido, o que observamos nessa situação foi o uso da 
tecnologia para um justiçamento social. Nesse contexto, a parole associada aos celulares pode 
assumir sentidos diferentes, além daqueles que já conhecemos (conexão, tecnologia, rede, usuários).

Para os espectadores, os quais estão imersos no contexto de punição pelo crime cometido, 
representa um objeto de intimidação, o meio pelo qual eles podem terrificar a personagem sem dizer 
uma só palavra. É necessário o uso desses aparelhos, com intenção de filmá-la, para que a punição na 
mesma moeda se cumpra. Já para a personagem, devido à sua perda de memória, o celular em nada 
representa o crime cometido. Pelo contrário, a parole ali, associada ao comportamento das pessoas, 
transparece alienação, indiferença, voyeurismo, desumanidade. A parole associada à tecnologia dos 
equipamentos para transmissão em broadcast dessa encenação representa para a sociedade de White 
Bear a busca pela justiça, a punição, a aplicação da lei, a imputação de sofrimento àqueles que fizeram 
outros sofrerem. Por isso o símbolo transmitido nos aparelhos é recorrente e associado à tatuagem 
que tinha o companheiro de Victória. 

O uso de aparelhos tecnológicos para um fim específico remete ao conceito de tecnologia 
como sistema, apresentado por Tamara Benakouche (1999), que é estruturado quando se tem a noção 
de componentes conectados numa rede ou estrutura, sob um comando centralizado, o qual visa 
garantir a otimização do desempenho do conjunto na perseguição dos seus objetivos. Já para Pedro 
Xavier Mendonça, a proliferação de objetos nas sociedades desenvolvidas é contexto onde as 
tecnologias móveis se enquadram à perfeição, pois se multiplicam, são maleáveis e transportáveis 
com comodidade. Além disso, favorecem a movimentação individual ao mesmo tempo que se deixam 
transportar. Ocorre uma certa “mobilização total” que se enquadra em uma lógica de informação e 
comunicação, com implicações várias em termos de vigilância, memorização e possibilidades 
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operacionais, em particular em uma disponibilização para o uso individual (2015, p. 933).
Neste sentido, podemos observar que os espectadores de White Bear fazem uso individual dos 

seus aparelhos eletrônicos, além do sentido de mobilidade, também como forma de vigilância,
complementando o pensamento de Tamara e sua visão sobre a utilização dos aparelhos eletrônicos 
para um fim específico. Luis Carlos Lopes vai além e afirma que “as tecnologias não são neutras, 
pois são construídas pela parole humana” (2007, p.59), ou seja, as tecnologias são desenvolvidas por 
pessoas e seu uso reflete o discurso social da época. Práticas como estas não começaram por causa 
do desenvolvimento tecnológico, o que vemos no episódio é uma versão pós-moderna de uma arena 
romana, em que ao observar a destruição, seja ela moral ou física, de um ser humano, a plateia sinta-
se exercendo um papel ativo no justiçamento social.

Em White Bear a tecnologia não só reflete o discurso social, mas também a aceitação 
tecnológica pela sociedade, conceito que Hughes (1983 apud Benakouche, 1999) chama de 
momentum, que se refere à etapa em que o desenvolvimento de uma tecnologia dada adquire uma 
ampla aceitação por parte dos indivíduos e instituições relacionadas à mesma. Essa aceitação leva, no 
entanto, a um grupo em efeito manada: aparentemente, não há um único indivíduo ali que faça uma 
reflexão crítica sobre o que está acontecendo de fato. Lopes (2007) conceitua este ponto como 
tecnofilia, um adesismo acrítico aos recursos tecnológicos. O autor faz um paralelo entre tecnofilia e 
religião, ele chama essa religião de cibercultura:

(...) funciona de forma parecida com o fundamentalismo islâmico ou pentecostal(...) 
Fortalece o espírito de grupo. (...) Alimenta o mercado, apesar de negar sistematicamente 
este fato. Acredita em dogmas (...). É profundamente moralista, rejeitando qualquer 
intervenção ou críticas à controversa liberdade de expressão na rede (LOPES, 2007, p.64). 

Referente a tecnofobia, o episódio não traz um exemplo claro dessa aversão acrítica aos objetos 
tecnológicos. O único personagem que mais se aproximaria dessa representação é Jem (interpretada 
por Tuppence Middleton), a garota que guia Victória enquanto fogem dos caçadores.10 Em uma cena, 
Victória pega um aparelho celular e Jem a ameaça com um taser elétrico, falando que caso ela olhe a 
tela do celular, verá o sinal emitido e se tornará um dos espectadores. No entanto, isso não representa 
a tecnofobia em si, uma vez que o que o real problema não se caracterizava pelo aparelho, mas o sinal 
que estaria sendo emitido através dele. Além disso, Jem está apenas atuando para guiar Victoria para 
sua punição, cumprindo seu papel como parte do espetáculo. 

Ao estabelecer que este conjunto de técnicas dentro de um sistema é aceito por toda a 
sociedade sem questionamento, como Benakouche também aponta, perde-se o reconhecimento da 
trama de relações culturais, políticas e econômicas que envolvem a produção da tecnologia, além da 
falta de complexidade do ser social. Este é o ponto fraco do já citado momentum: uma abordagem 
determinista que pressupõe consenso a partir da questão e uma visão um tanto simplificada da 
sociedade.

O questionamento do episódio, então, parece não se referir a um possível desenvolvimento da 
tecnologia para uma sociedade distópica completamente diferente da atual, mas sim um adesismo 
acrítico à tecnologia que já dispomos. Pois através dos meios de comunicação de massa, e de toda 
sua aparelhagem tecnológica, já temos acesso a esse tipo de conteúdo em programas como Brasil 
Urgente ou Cidade Alerta, vemos um justiçamento contra aquele que não sou eu, e através dessa 
catarse me separo cada vez mais daquela não pessoa. E como “eu” me comporto perante à tecnologia 
e cultura de vitimização, em uma sociedade em constante mudança? Para elucidar esta reflexão, 
trazemos Bauman, próximo ponto de discussão deste trabalho. 

10 Terminologia utilizada durante o episódio para denominar os personagens que tentam matar Victoria.
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3.3 A Ágora de White Bear e sua liquidez

Vivem pelo presente, cultuam a vitimização e a compensação pelo dano, buscam segurança a 
qualquer custo e atribuem a isso um valor de consumo. Essa é a representação da modernidade líquida, 
da velocidade, do excesso. Essa é a sociedade retratada em White Bear.

O sistema judiciário foi moldado por essa liquidez. Não é mais suficiente que os criminosos 
cumpram sua pena em privação da liberdade. Agora é preciso que eles sofram a mesma punição que 
imputaram em suas vítimas, enquanto seu grito de dor é música aos ouvidos da multidão, sedenta por 
vingança. “A vida líquida é uma sucessão de reinícios” (BAUMAN, 2009, p.8), e são nesses reinícios 
diários que se encontra Victoria, a mulher que assistiu e filmou com o celular enquanto seu 
companheiro torturou e queimou uma criança. Ele, através do suicídio, livrou-se de cumprir sua pena 
de Talião - provavelmente seria torturado e queimado enquanto os populares, fervorosamente, 
assistiriam seu definhamento. Assim, devendo a protagonista pagar por seu crime sofrendo uma 
punição equivalente, esta passaria 30 dias sendo torturada por câmeras e telas de celulares, que 
filmariam seu sofrimento, mas que nada fariam para ajudá-la. E assim como ela alegou estar 
enfeitiçada pelo namorado, as pessoas que encontrara pelo caminho representam um estado de transe, 
mostrando-se insensíveis frente a dor da personagem.

Com isso, a modernidade líquida reafirma a existência de uma vítima, conforme diz Bauman, 
“A naturalidade com que o sofrimento é explicado pela suposição da vitimização pode ter um efeito 
terapêutico sobre o sofredor, tornando a dor, psicologicamente, um pouco mais fácil de suportar” 
(2009, p.66). E reafirmando a existência da vítima, a sociedade líquido-moderna procura os 
responsáveis por esse sofrimento, podendo então buscar uma compensação para a dor sofrida. E para 
os habitantes do mundo paralelo em que a série se passa, o que melhor do que compensar a dor 
pagando-se na mesma moeda? Mesmo que a causa do sofrimento não se altere, o ganho pessoal com 
a dor imposta ao criminoso pode aplacar a angústia das vítimas. E como ali o que importa é a 
velocidade e não a duração, uma pena rigorosa e intensa durante trinta dias, é preferível à trinta anos 
em privação da liberdade. Além dos benefícios materiais que os sofredores e seus advogados podem 
obter a partir do veredicto positivo de um tribunal, a suposta vitimização será então legitimamente 
confirmada, e assim o impacto terapêutico da explicação da dor mediante a vitimização será 
reforçado, ainda que as causas da dor saiam intactas desse procedimento (BAUMAN, 2009, p.66-67).
Além desse sentimento de revanche oferecido às vítimas, a punição de Victoria também pode trazer 
à sociedade líquido-moderna a sensação de segurança, visto que faz da personagem um exemplo 
definitivo de como os infratores devem sofrer. E como para Bauman, a busca pela segurança e pela 
liberdade são duas necessidades que se opõem, e que a maior desvantagem de se investir em 
segurança é o tédio que isso pode trazer, as pessoas de White Bear transformaram a segurança em 
espetáculo. Ao punirem o infrator com toda a encenação proposta no episódio, a maior regra é 
divertir-se. E ao que parece, funciona. Crianças e idosos, homens, mulheres, adolescentes, todos são 
envolvidos no palco da penitência, e todos parecem participar com satisfação de todo sofrimento 
imposto à ré. 

O que era então um motivo de dor e padecimento social, virou um espetáculo, o “Parque de 
Justiça White Bear”. E da morte brutal de uma criança, surge o divertimento, já que não se pode tê-
la de volta. É a ágora de White Bear, composta por uma plateia sedenta por alguém que os vingue, 
que se reúne para presenciar a dor do outro. Nesse sentimento também aflora o “nós” e “eles” - de 
um lado, a sociedade vitimizada, injustiçada, que precisa de um desfecho para assegurar sua 
liberdade, sua identidade, sua sensação de segurança. De outro lado, os lobos, os criminosos, os 
selvagens, que ameaçam o bem estar social e que precisam ser eliminados. Conforme Bauman (2009), 
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os estranhos incorporam o risco, a diferença, “o outro”. Isso mostra que a sociedade líquida não possui 
heróis, pois eles deram lugar a essas celebridades - que ao final da “peça” são aclamados pelo público. 
Os espectadores/participantes, cada vez menos empáticos, buscam o gozo pessoal diante de tal ato. 
Mesmo que poucos ali tenham envolvimento pessoal com a vítima, desejam sentir-se vingados.

Bauman (2009) considera que a vida líquido-moderna traz a morte das principais utopias 
sociais, e com ela a ideia da “boa sociedade”. E essa sociedade acaba empurrada pela vida líquida 
para a aceitação e entrincheiramento do princípio da compensação. Então a dualidade 
sociedade/vítima e réu/culpado não cabe nesse episódio, o qual apresenta uma efemeridade de 
relações ao colocar a sociedade como punidora, através de uma espetacularização do sofrimento: 
“podemos dizer que a regra aqui é a reversão de papéis, embora mesmo essa afirmação distorça a 
realidade da vida líquida, na qual os dois papéis se interligam, se misturam e se fundem” (2009, p.18). 
E como não poderia deixar de ser, o espetáculo virou um objeto de consumo, pois a vida líquido-
moderna é uma vida de consumidores. Para tanto, para estar no auditório que revela a verdade à 
Victoria, você precisa de ingressos, precisa possuir celulares e câmeras para filmá-la e participar do 
ato. E se quiser, ainda pode adquirir esponjas com sangue falso para jogar na cabine de vidro que 
desfila com a ré pelas ruas. É preciso consumir o show, participar, pertencer, para poder reafirmar a 
sua identidade. Afinal, isso nunca foi apenas sobre as vítimas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assistir a série Black Mirror pode ser considerado uma experiência. As tensões existentes em 
cada episódio são emulados no espectador, que fica ávido pela resolução dos mesmos. E quando ela 
vem, nunca é determinista: gera ainda mais questionamentos e instiga a reflexão. No caso de White 
Bear não é diferente. Mesmo os tecnofilicos e tecnofóbicos terminam de assistir com 
questionamentos essenciais, não só sobre tecnologia, mas em como ela influencia a nossa vida e 
nossas atitudes individuais e na sociedade.

Essa inquietação por parte do espectador tem uma pausa com a apresentação da personagem 
Jem, que por algum tempo representa “o nosso olhar” de questionamento sobre o adesismo acrítico 
encenado em White Bear, apesar dessa representação ser interrompida quando entendemos que a 
mesma faz parte do espetáculo - a personagem guia tudo o que acontece. No entanto, para a análise, 
o equilíbrio deve ser buscado. Não sejamos nós os tecnofóbicos a dizer que o que se passa ali é 
consequência da tecnologia, eliminando o fator social da equação. Também não podemos ter o 
adesismo acrítico dos tecnofílicos, que nos levam a pensar que o ser humano é o único responsável 
pelo cenário, colocando a tecnologia como neutra.

Buscando desviar desse senso comum, utilizamos para análise os autores Luis Carlos Lopes e 
Zygmunt Bauman, sendo que o primeiro traz sua visão crítica e o sentido da parole na tecnologia, 
enquanto o segundo pondera questões sobre a sociedade atual. A análise da parole presente no 
episódio é voltada ao uso dos celulares e ao símbolo misterioso, os quais assumem representações 
diferentes para a protagonista e para o público da encenação. Já o sentido de modernidade líquida é 
buscado no comportamento social dos espectadores, na necessidade de punição e na busca pela 
segurança a qualquer custo, fazendo dela mais um meio de consumo e afirmação da identidade. Mas 
essa realidade não está tão longe de nós. 

Por mais que o adesismo seja questionável, como já citado anteriormente, e parecer que essa 
seja uma sociedade distópica e distante do que vivemos, encontramos elementos de reflexão que 
facilmente podem ser aplicados em discussões contemporâneas, como a expressão da opinião pública 
nas mídias sociais. Tomemos como exemplo a mídia social Facebook: nela, tópicos de reflexão
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semelhantes como “maioridade penal”, “Richthofen” e “mensalão”11, entre muitos outros, são 
livremente discutidos pelo público, que expressa suas opiniões sem censura. Seria então uma 
comparação aos participantes do “Parque de Justiça White Bear”? Os presentes estão lá para registrar 
fatos, mas não reagir a eles, promover mudanças, complementar, mudar o curso de uma história? Não 
é exatamente o que o público faz diariamente nas mídias sociais? Será que não só vivemos, mas 
promovemos uma prisão tecnológica diariamente? No final, quem realmente está preso no episódio 
e na vida real? Para a protagonista, visto sua perda de memória diária, a dor é única, os fatos são 
novos, a má consciência não a interpela até o momento da revelação. Mas e para os participantes que 
vivem ininterruptamente os 30 dias de encenação, com pouco a acrescentar, não estariam eles em 
uma privação da liberdade? Esses dilemas fazem parte da vida líquido-moderna, onde tudo vira objeto 
de consumo. Tudo é comprado, esbanjado, comentado, postado. E ao passo que consomem, são 
também consumidos por suas necessidades. E tudo é rapidamente descartado, como se a nossa 
memória fosse apagada diariamente, assim como a de Victoria. 

A inversão dos papéis também é constante: ao mesmo tempo em que comentamos e opinamos 
sobre tudo com as facilidades da tecnologia, essa “liberdade” também é cedida para que os outros 
façam o mesmo com as nossas postagens, nossa vida. Em White Bear, quando imputam a pena à 
Victoria, ao promover uma execução semelhante ao ato que a levou para lá, o público faz com ela a 
mesma coisa - rapidamente ela passa a ser vítima, quando deveria ser ré. Então, para quem fica a 
responsabilidade de punição? Até que ponto ao participar da punição, os personagens não estão 
cometendo o mesmo crime repetidamente? E como reagiria o estado, que não pode exercer a 
pretensão punitiva somente, fmas precisa ressocializar e recuperar os indivíduos?

Questionamentos como estes são exemplos de reflexões multidisciplinares que podem ser 
originadas pelo episódio, mas que não são foco específico deste artigo. O que nos fica explícito aqui 
é que não podemos ser tecnofóbicos ou tecnofílicos - precisamos refletir constantemente sobre nossa 
posição. Não ter uma visão tão determinista e apocalíptica sobre tecnologia, mas não pensar somente 
sob o viés limitado de que a tecnologia é neutra e apenas potencializa e nos ajuda a compreender o 
mundo. E este é um trabalho constante e diário, é uma luta que estamos começando a compreender, 
tendo em vista que a tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas.

Esse é o convite que nos faz não só o episódio aqui analisado, mas toda a série Black Mirror.
A produção nos instiga a voltar os olhos ao espelho dessa realidade paralela (mas nunca absurda) e 
compreender que questionamentos como esses são imprescindíveis para que a atual sociedade não se 
perca em uma existência obscura como as retratadas na série. Mesmo que ela apresente narrativas 
com episódios unitários, a interdependência entre eles não gera uma quebra da atenção do público, e 
White Bear reforça como uma discussão temática pode desafiar e fidelizar um espectador. Porque 
afinal, tudo muda, menos a temática, que gera reflexões instigantes e múltiplas, como pudemos 
observar neste artigo.
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SUPER SIZE ME – UM DOCUMENTÁRIO CONSUMERISTA1 
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RESUMO 
  
Movimentos sociais têm emergido para amparar a sociedade das consequências do moderno padrão 
de vida e as empresas que não atuam conforme as atuais exigências estão sujeita as verberações. 
Apesar da trajetória dos movimentos consumeristas não serem recentes, ainda faz parte do cenário 
mercadológico descumprimentos dos direitos do consumidor e o consumidor contemporâneo não 
almeja receber somente os benefícios tangíveis do seu processo de compra, aspira também por 
valores agregados intangíveis, que permita transformar seu ato de compra em uma demonstração de 
cidadania. Utilizando a metodologia exploratória quanto aos fins, com base no levantamento 
bibliográfico quanto aos meios, o que afere a análise do documentário variável qualitativas de 
caráter nominal. Seu objetivo é promover uma reflexão crítica sobre a utilização da mídia cinema 
para realizar uma manifestação consumerista, principalmente no que diz respeito a repercussão e 
atitudes sociais e mercadológicas, que resultaram do documentário “Super Size Me”. Diante das 
inferências feitas no decorrer deste estudo percebe-se que o documentário além de assumir uma 
postura consumerista contra as redes de lanchonetes fast-food, e mais especificamente, contra ao 
Mc Donald’s, da visibilidade a diversas outras formas de manifestação consumeristas que visam 
questionar e cobrar mudança das ações empresariais. Sem a pretensão de esgotar o tema, foram 
abordados, de maneira global, aspectos que norteiam os objetivos de promover uma reflexão crítica 
consumerismo e documentários do gênero, podendo esse ser um exemplo para futuras explorações 
dos temas. 
 
Palavras-chave: Movimento Consumerista; Consumerismo; Documentário; Super Size Me. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 Na sociedade contemporânea, diversos fatos e temas estão modificando as analogias sociais. 
O consumidor mudou seus hábitos, por diversos fatores, como a mulher inserida no mercado de 
trabalho, a quantidade de tarefas em que as pessoas se envolvem no dia-a-dia, o trânsito das 
metrópoles, a tecnologia envolvida no ramo da alimentação, a acessibilidade à informação e assim 
por diante. Adaptando-se as essas novas realidades o comércio vem acompanhando as recentes 
demandas, utilizando a tecnologia para inovar seus serviços, proporcionando facilidades aos 
clientes, utilizando as diversas mídias e fazendo com que suas marcas estejam presentes no 
cotidiano das pessoas, além de outros atrativos. 

Fruto destas mudanças, movimentos sociais tem surgido para amparar a sociedade das 
consequências do moderno padrão de vida, são movimentos que visam maior e melhor qualidade de 
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vida, preservação ambiental, responsabilidade social, igualdade e inclusão social, etc. À luz desse 
perfil cidadão, as empresas que não atuam conforme as atuais exigências mercadológicas estão 
sujeita as verberações e até mesmo as punições da sociedade. 

Tomando por base Carvalho (s/d), “no decorrer das últimas décadas, um movimento social 
tem emergido pra assegurar que a voz do consumidor seja ouvida e suas questões sejam 
respondidas”. Esse movimento que visa ampliar os poderes e os direitos dos consumidores foi 
denominado de consumerismo (COSTA, 2010, p. 17). Para Ashley (2005) os consumidores estão 
agindo conforme seus valores, demandando por responsabilidade social e determinando assim 
novas concepções ao mercado.  

A discussão sobre a conduta dos consumidores cidadãos diante de questões mercadológicas 
requer aprofundamento em diversas temáticas. Entretanto, para maior explicitação e por razões 
operacionais, a abordagem deste estudo terá foco apenas na manifestação realizada por meio de 
uma produção fílmica, com formato de documentário, intitulado “Super Size Me” realizada por 
Morgan Spurlock e que chegou as telas de cinema em 2004. 

Este artigo utiliza a metodologia exploratória quanto aos fins, com base no levantamento 
bibliográfico quanto aos meios, o que afere a análise do documentário variável qualitativas de 
caráter nominal. Seu objetivo é promover uma reflexão crítica sobre a utilização da mídia cinema 
para realizar uma manifestação consumerista, principalmente no que diz respeito a repercussão e 
atitudes sociais e mercadológicas, que resultaram do documentário “Super Size Me”. Pretende 
apresentar uma abordagem concentrada unicamente em desvelar a lógica consumerista que subjaz 
nas ações mercadológicas, sem qualquer pressuposição ideológica. Além de propiciar referências 
para as organizações que desconhecem ou subestimam as atuais imposições sociais, sejam elas 
provenientes dos consumidores ou dos demais stakeholders; as pessoas que desconhecem seu poder 
como gerador de informações, que não sabem como realizar uma manifestação consumerista e 
exigir seus direitos como consumidor e como cidadão; e a academia, por apresentar dados 
referentes às novas relações de consumo.  
 
 
2. CONCEITUAÇÃO E DIMENSÃO IDEOLÓGICA DOS MOVIMENTOS 
CONSUMERISTAS 
 

Apesar da trajetória dos movimentos consumeristas não serem tão recentes, ainda faz parte do 
cenário mercadológico de diversos países, e no Brasil não é diferente, atendimentos inadequados, 
publicidades enganosas e abusivas, produtos que não cumprem com o prometido, má prestação de 
serviços, adimplência com prazos estabelecidos, descaso com garantias e outros descumprimentos 
dos direitos do consumidor. Ademais, o consumidor contemporâneo não almeja receber somente os 
benefícios tangíveis do seu processo de compra, aspira também por valores agregados intangíveis, 
que permita transformar seu ato de compra em uma demonstração de cidadania e por vezes até está 
disposto a mudar de fornecedor ou marca para fazer valer essa atitude. 

Outra constatação é que apesar de ações consumeristas estarem sendo relatados cada vez mais 
pela mídia de massa, em eventos universitários, empresariais e sociais e até pela literatura, é notório 
que há imprecisão conceitual e consequentemente de identidade da ação, que comprometem a 
percepção indistintamente da dimensão do fato. Possivelmente, maior precisão conceitual e de 
identidade tornaria o tema mais onipresente e consequentemente teria maior relevância na rotina 
empresarial e na vida social. Essa indefinição advém de vários fatores, desde os de caráter técnico 
(dificuldade de sistematizar o termo e sua abrangência) até os de caráter ideológico (visões, 
conteúdos e práticas).  
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Para Talaya (2008, p. 130-131) “o movimento consumerista é definido como um movimento 
social que tem por objetivo modificar as relações entre o consumidor e as empresas, de maneira que 
o consumidor tenha poder frente às empresas”3 e Govatto (2007, p. 76) elucida que o consumerismo 
advém da evolução nas relações de consumo, no momento que os consumidores providos de 
conhecimento e informação conquistam seus direitos. Corroborando Giacomini Filho (2008, p. 9) 
diz que esse movimento social “busca melhor qualidade de vida a todos por meio das relações de 
consumo”. 
 Etzel; Walker; Stanton (2001, p. 610) explicam que as reações consumeristas se efetivam 
por meio de queixas junto a órgãos de defesa ou a própria empresa causadora da insatisfação ou, 
ainda, por meio de boicote ou manifestação pública. Para Govatto (2007, p. 75); Giacomini Filho 
(2008, p. 9) e Etzel; Walker; Stanton (2001) práticas inadequadas de marketing são o ponto de 
partida para ações consumeristas.  

Carvalho (s/d) define como: 
 

políticas e atividades traçadas para proteger os interesses e direitos dos consumidores, em 
suas relações de troca com qualquer tipo de organização. E, portanto, não se restringe a 
organizações com as quais mantenha relações de negócios, sendo um conceito ainda mais 
amplo, incluindo hospitais, bibliotecas e mesmo agências governamentais, dentre outras 
organizações. Em outras palavras, consumerismo pode também ser definido como uma 
reação popular contra negligência burocrática e desrespeito corporativo em relação aos 
cidadãos e consumidores. 
 

Lazzarini (2007, p. 55-59) não usa a expressão consumerismo, trata do assunto, referindo-se a 
movimento de consumidores, que segundo ela “está se estruturando visando ampliar sua capacidade 
para empreender campanhas globais por regras de comércio justas” e “pode contribuir para 
influenciar na mudança do padrão consumista”. 

Klein (2009, p. 308-491) descreve diversos movimentos sociais que visam questionar e cobrar 
mudança das ações empresariais, mas não denomina tais movimentos como consumeristas. Cada 
movimento recebe uma denominação própria. Como exemplo, o movimento Culture Jamming que 
“rejeita frontalmente a ideia de que o marketing (...) deve ser aceito passivamente como um fluxo 
de informação unilateral” (p. 309). Apesar do termo Culture Jamming ter surgido em 1984 com a 
banda de Nagativland, de San Francisco, Klein (2009, p. 310-311) explica que:  

 

apontar as raízes da Culture Jamming é quase impossível, em grande parte porque a prática 
é em si mesma uma mistura de grafite, arte moderna, filosofia punk faça você mesmo e 
molecagem antiquíssima. E usar outdoors como uma tela de militância tampouco é uma 
nova tática revolucionária. (...) não há dúvida de que nós últimos cinco anos ela vive um 
renascimento, e um renascimento focalizado mais em política do que em molecagem. 
 

Para Mieli (2007, p. 68) a destruição total ou parcial, as pichações e/ou grafite sobre as peças 
publicitárias, “embora considerados ‘ilegais’, não deixam de ser respostas legítimas na medida em 
que os cidadãos não têm outro meio para defender a sua paisagem a não ser rabiscando as 
produções da poluição publicitária.” 

Dentro desta mesma proposta de utilizar as mensagens publicitárias, como instrumento de 
manifestação, Klein (2009, p. 311-312) e Mieli (2007, p. 68) apresentam o Adbusting que surge 
influenciado por teóricos da mídia e da “desaprovação com as corporações multinacionais que tão 
agressivamente os têm assediado como compradores e se livrado deles sem a menor cerimônia 

                                                 
3 El movimiento consumerista, definido como un movimiento social que tiene por objetivo modificar las relaciones 
entre el consumidor y las empresas, de manera que el primero acreciente su poder frente a las mismas. (TALAYA, 
2008:130-131) (tradução da autora).  
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como trabalhadores” (KLEIN, 2009, p. 311-312). De forma mais complexa e anárquica, surgem 
publicações de fanzines4, rádios piratas, vídeos ativistas, desenvolvimento na internet, militância 
comunitária e mais recentemente militantes hanckers “que levam seus ataques para a internet, 
principalmente penetrando em web sites corporativos e deixando neles sua própria mensagem.” 

(KLEIN, 2009, p. 312) 
Alegria (2007, p. 188) também faz menção aos movimentos Antipublicidade, descrevendo 

mais especificamente o Culture Jamming, e associando-os como parte do movimento 
Anticorporativo. 

Para Klein (2009, p. 317-319) o movimento social “mais explicitamente anticonsumista” foi o 
movimento feminista5, uma vez que as feministas atacaram campanhas publicitárias e rejeitaram 
produtos destinados ao público feminino, como maquiagem e moda e “repudiaram a própria 
necessidade de comprar determinados produtos (...) No processo muitas tornaram-se vivamente 
conscientes de que o marketing afeta as comunidades não somente estereotipando-as, mas também 
– e com igual poder – atraindo sua atenção e acossando-as.”  

Outro movimento descrito por Klein (2009, p. 320) é o Anticorporação, que segundo a autora 
surge por alguns fatos sociais como “o esquema de branding mal orientado”. Para Alegria (2007, p. 
186), este movimento teve início devido aos consumidores estarem exauridos e usurpados em sua 
confiança pelo que era simbolicamente justificado pelas marcas e, também, pela insuportável 
invasão das mensagens publicitárias nos espaços públicos e privados, por sua vez os consumidores 
vigilantes passam “a constituir a expressão pós-moderna do ativismo social, manifestos de liberdade 
do ‘ser’ e não apenas do ‘ter’”, ainda observa que uma vez organizado, o movimento 
Anticorporação “passa a exercer o seu grande poder de mobilização e reverberação mais poderoso 
que os 30 segundos dos intervalos comerciais em horário nobre”. 

Mieli (2007, p. 60) faz a junção da ação com o meio e denomina Midiativismo, sendo 
“movimento anticorporativo e anticonsumista, apoiado por novas narrativas de ativismo multimídia 
– uma linguagem que está reconfigurando o imaginário coletivo, na fronteira entre a arte, 
tecnologia, comunicação e política.” E ainda “como a busca de uma nova forma de subjetividade 
que, recusando a instrumentalização pura e simples da comunicação e superando as táticas contra-
informacionais das décadas anteriores, atua na desconstrução das formas corporativas e imperiais de 
poder.” 

Klein (2009, p. 320) observa que os ativistas destes movimentos, “assume muitas formas, do 
socialmente respeitável a atividades que beiram o terrorismo.” São jovens e velhos, com 
escolaridade que vai desde o ensino fundamental até o mais restrito grupo intelectual, “high-tech 
que têm uma tendência tão global quanto as empresas que investigam”, fadigados de branding e 
preocupados devoção servil da sociedade a “tribos de logo” e com a qualidade de vida em 
comunidade, contrapondo-se ao aumento das vendas. (353-355). 

O LabConsS - Laboratório de Consumo & Saúde da Faculdade de Farmácia da UFRJ (2006) 
argumenta que o consumerismo é, “o ramo da ciência que, de forma multiprofissional e 
interdisciplinar, estuda o fenômeno moderno do ‘consumo’, abrangendo o comportamento, a 
economia, o direito e, principalmente, as implicações sanitárias, ambientais e culturais sobre a vida 
e o planeta”. 

Com a argumentação do LabConsS e tomando por base as definições dos autores, fica 

                                                 
4 Fanzines - são revistas, magazines. 
5 Movimento Feminista – Após um período desmobilizado, o feminismo ressurge no contexto dos movimentos sociais 
contestatórios dos anos 1960, lutando pela discussão política do papel da mulher junto aos setores público-privado. O 
conceito de público diz respeito ao Estado e às suas instituições, à economia e a tudo mais identificado com o político. 
Já o privado se relaciona com a vida doméstica, familiar e sexual, identificado com o pessoal, alheio à política. 
(COSTA, 2005:10). Tal movimento foi às ruas para reivindicar a equidade entre os gêneros. 
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evidente que apesar de receberem denominação diferente todos os movimentos apresentados 
possuem convergência ideológica, intencional e motivacional. Uma análise geral das ocorrências 
permite interpretar que a insatisfação é o ponto de partida para os movimentos descritos. Que são 
manifestações individuais ou coletivas, que ocorrem espontaneamente ou de forma organizada. Tais 
movimentos sociais suscitam amplas discussões sobre quais seriam as ações dos principais agentes 
mercadológicos - o produtor, os profissionais de comunicação e marketing, a mídia e o 
consumidor/cidadão -, na atual sociedade.  

Partindo dos conceitos dos autores citados, pode-se construir o seguinte conceito: 
O consumerismo é um movimento social que por meio de pressões legais, morais e/ou 

econômicas busca uma atitude ética empresarial e um mercado equânime. Se inicialmente os 
cidadãos consumeristas realizavam ações físicas para se fazer ouvir, atualmente também utilizam 
das mídias de massa e sociais para se manifestar. Tal expressão social advém, pois os consumidores 
passaram a agir de forma criteriosa em relação aos seus direitos e mais recentemente estão 
assumindo um pensamento mais consciente, politicamente correto e sustentável, ou seja, cada vez 
mais assumindo o papel de cidadão e assim demandando novas relações de consumo pautadas em 
valores sociais. 
 
  
3. SUPER SIZE ME – O DOCUMENTÁRIO 
 
 

 Morgan Spurlock, o diretor, produtor e também sujeito/objeto de estudo do documentário, 
concebeu o roteiro de ‘Super Size Me’ ao tomar ciência do resultado de uma ação de 
responsabilidade civil movida contra a rede de lanchonete McDonald’s (PEREIRA, 2008). Em 
Nova York, duas adolescentes decidiram responsabilizar o McDonald’s por sua obesidade. Em 
contrapartida, os advogados da rede de lanchonetes fast-food declaram incoerência no processo, 
afirmando que os perigos eram conhecidos e que faltavam provas comprobatórias que o problema 
de sobrepeso das meninas era devido a ‘McDieta’. O processo foi julgado improcedente, no entanto, 
o juiz, declarou que, se fosse comprovado que o McDonald’s deseja que as pessoas comam sua 
comida em todas as refeições, todos os dias, o que desse modo seria exageradamente perigoso, 
aceitaria nova queixa.  

Diante dos fatos, a proposta do documentário assume a metodologia experimental para 
responder as seguintes indagações: 

 

- As lanchonetes seriam as únicas culpadas por essa epidemia (obesidade)? - Onde termina 
a responsabilidade pessoal e começa a responsabilidade empresarial? - O lanche faz mal 
mesmo? 
 

Delimita-se para a realização do experimento a rede de lanchonetes McDonald’s, dada sua 
representatividade nos Estados Unidos e também global; o período de 30 dias corridos, no ano de 
2003; o sujeito e objeto do experimento, Morgan Spurlock, que se submete a regras previamente 
estabelecidas para nortear seu comportamento e equipará-lo ao padrão médio dos hábitos dos norte-
americanos: 

1- Só comer o tamanho grande/big/gigante, se for perguntado. 
2- Só comer coisas próprias do McDonald’s, inclusive água. 
3- Se o McDonald’s não vender, não poderá comer. 
4- Provar tudo do cardápio, pelo menos uma vez no mês. 
5- Realizar três refeições por dia - café da manhã, almoço e janta. 
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Cardiologista, Gastroenterologista, Clínico Geral, Nutricionista e um Fisiologista, 
acompanharam o estudo. Exames clínicos, físicos e laboratoriais realizados antes, durante e depois, 
serviram de grupo de controle e para obter resultados estatísticos, que permitiram o 
acompanhamento evolutivo e comparativo dos dados quantitativos. As calorias ingeridas por dia 
também foram anotadas e contabilizadas. Com um equipamento eletrônico, os passos (caminhada) 
dados pelo sujeito, foram controlados, “ele reduziu de forma drástica sua atividade física, até que 
ela se encaixasse na média nacional” (BOSCOV, 2004). 

Entrevistas em profundidade com especialistas - professores universitários, advogados, 
médico cirurgião, editor de revistas, estudiosos, entre outros - e consumidores, intercala a descrição 
da rotina de Morgan Spurlock e garante elementos qualitativos a exposição.  

Além da pesquisa experimental, o documentário descreve características socioculturais norte-
americana, que embasa a proposta de um estudo antropológico. Logo no começo o documentário 
elucida o exagero característico dos norte-americanos e Spurlock, em voz over afirma: “Tudo nos 
Estados Unidos é maior!”, na sequência uma consumidora entrevistada relata que o refrigerante no 
tamanho pequeno nos Estados Unidos, corresponde ao maior tamanho da França e uma 
pesquisadora apresenta a evolução dos tamanhos das embalagens/recipientes ao longo do ano, 
concluindo que os tamanhos mais que dobraram. 

O nome do documentário ‘Super Size Me’ faz alusão a essa característica e era a maior opção 
de tamanho ofertada pelo McDonald’s. Boscov (2004), explica essa estratégia mercadológica: “por 
alguns centavos a mais, o cliente ganha quantidade muito maiores de comida (...) e proporciona ao 
freguês a satisfação de ter conseguido uma pechincha”. No Brasil, explica Pereira (2008, p. 06), o 
título recebeu uma complementação que permite dupla interpretação, ‘Super Size Me – a dieta do 
palhaço’, o que pode significar o Ronald McDonald, o palhaço símbolo da rede de fast-food, ou 
“‘palhaço’ como sendo os consumidores que se alimentam no McDonald´s, mesmo sabedores da 
nocividade dos produtos”. 

O filme mostra que, nos Estados Unidos, a presença de lanchonetes McDonald é tão intensa 
que até mesmo dentro de hospitais há uma loja. Na ocasião, o documentarista também observa a 
alimentação dentro das escolas, constatando que são raras as que preparam alimentações frescas e 
saudáveis, pois a maioria fornecem alimentações com conservantes, congeladas e com excesso de 
fritura, além de disponibilizarem máquinas de refrigerante e outras guloseimas.  

Pereira (2008, p. 02), em sua análise do documentário, descreve que o filme apresenta crítica 
à publicidade ostensiva e comprova “que tais empresas utilizam discursos atrativos para aliciar 
consumidores, principalmente, crianças.” No filme, o professor universitário e também um dos 
advogados que buscam a responsabilização as redes de lanchonetes pela obesidade norte-americana, 
John F. Banzhaf III, comenta sobre as estratégias de posicionamento da marca desde a infância. 
Para ratificar esta influência da marca no conhecimento das crianças, Spurlock realiza um teste de 
conhecimentos de personagem com 5 crianças do 1º ano do ensino fundamental: a imagem de 
George Washington, apenas uma reconheceu; Jesus Cristo, não foi reconhecido por ninguém; 
Wendy, símbolo de uma rede de lanchonete fast-food, um menino lembrou-se do nome e 3 
lembraram-se de tê-la visto em publicidades; quando mostrado Ronald McDonald todos lembraram 
e espontaneamente demonstraram interesse sobre o personagem e os lanches comercializados nos 
estabelecimentos. Por fim, são comparados os valores investidos, em 2001, nas mídias diretas pelas 
marcas: Mc Donald’s - US$ 1,4 bilhão, Pepsi - mais de US$ 1 bilhão e Hershey Foods - US$ 200 
milhões, e o montante designado à campanha ‘5 dias de frutas e verduras’ apenas US$ 2 milhões. 

O filme apresenta dados que permite uma compreensão dos males da obesidade, incluindo 
desde doenças consequenciais até mesmo a morte, assumindo assim o papel de ser um instrumento 
de alerta social. Dentre as entrevistas do documentário, um estudioso da obesidade declara que este 
mal vai superar o cigarro como o maior causa morte evitável nos Estados Unidos e o editor sênior 
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da Reason Magazine, Jacob Sullum, também compara os males do cigarro a obesidade. Enquanto, 
um ex-obeso ministra uma palestra motivacional, adolescentes expressam como é ser obesos. 

Ao final dos 30 dias de ‘McDieta’ os exames laboratórios, físicos e clínicos apontaram que 
Morgan Spurlock engordou 10,800Kg; teve as funções de seu fígado comprometidas devido à 
quantidade de gordura; o colesterol subiu 65 pontos; a gordura corporal foi de 11% para 18%; quase 
que dobrou o risco de doenças cardiovascular; ficou duas vezes mais propenso a ter um colapso 
cardíaco; se sentiu quase sempre deprimido e exausto, registrando mudança de humor e em sua vida 
sexual, além de ter sentido dores de cabeça quando não comia a comida do McDonald’s.  
 
 
4. ANÁLISE, DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Spurlock quando tomou conhecimento do processo contra o McDonald’s, interpretou como 
mais uma ação de litigância, mas depois o roteirista se indagou quais seriam de fato as 
responsabilidades corporativas (BOSCOV, 2004). No entanto, o longa-metragem documental não 
assume um papel imparcial, o roteiro de ‘Super Size Me’, tem como objetivo demonstrar como as 
redes de lanchonetes norte-americanas são responsáveis pela obesidade nesta nação, manifestando 
sua posição contraria as ofertas mercadológicas destas empresas. Basaglia (2005) após analisar o 
documentário e redigir um artigo a respeito, o intitulou com ‘Super Size Me e a ofensiva contra a 
“imagem da inocência” do McDonald´s’. Sendo assim, o documentário além de assumir uma 
postura consumerista contra as redes de lanchonetes fast-food, e mais especificamente, contra ao 
Mc Donald’s, apresenta e apoia-se em diversas outras formas de manifestações consumeristas. 

Exposição de obras de artes pertencentes ao movimento Culture Jamming, ilustram o filme. 
São obras de artistas plásticos que usam as principais redes varejistas como motivo de suas pinturas. 
Um deles, em entrevista ao diretor do filme, declara “os Estados Unidos foram mcdonadizados”. 

Corroborando com a trajetória dos movimentos consumeristas, ao descrever mais uma das 
características norte-americanas, o documentário afirma: “em 2002, alguns norte-americanos 
cansaram-se de ser obsessos e fizeram o que sabemos fazer, processaram os malditos: culparam as 
empresas de lanches pela obesidade e doenças”.  

Entrevistas com lideres de opinião, como advogados, editores de revistas e estudiosos, 
proporcionam discursos fundamentados que responsabilizam tais empresas. 

Boscov (2004), Dávila (2004) e Stivaletti (2004) comparam o estilo de Spurlock ao do 
também cineasta Michael Moore, por estar sempre diante da câmera e se valer do humor para 
apresentar suas teses à plateia. De forma irônica Spurlock, comenta e critica as atuais características 
socioculturais da população norte americana, a qual faz parte. O tom irônico de seus comentários 
dá-se devido a população possuir conhecimento dos malefícios da alimentação classificada como 
‘fast-food’ e mesmo assim fazer com frequência ingestão.  

Spurlock precisa controlar e diminuir a quantidade de passos dados para se igualar a média de 
atividades físicas realizadas pelos seus compatriotas; visita acampamentos juvenis que ensinam 
hinos que pregam devoção a redes de lanchonetes, hospitais e escolas que servem alimentação 
classificada como fast-food, evidenciando a soberania destas empresas. Nesta mesma vertente Klein 
(2009), alerta que empresas como McDonald’s e Burger King estão nos refeitórios estudantis e que 
há uma guerra das marcas sendo travada pelas máquinas de refrigerantes que ficam dentro das 
escolas. 

 

acordos de promoção corporativa igualmente estranhos e fortuitos são feitos às pressas em 
faculdades e universidades em todo o mundo (...) cartazes de publicidade aparecem nas 
ciclovias dos campus, em bancos, nos corredores entre as salas de conferencias, nas 
bibliotecas e até nos reservados dos banheiros (p. 115). 
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Por mais absurdo que possa parecer, associar a rotina de uma pessoa a essa experiência, o 
cineasta justifica seu estudo, mostrado um fã e também viciado em Big Mac, que se alimenta em 
média de 2 Big Mac’s ao dia, além de outros entrevistados que declaram grande frequência da 
ingestão de fast-food, incluindo a oferta desta alimentação em ambientes escolares. Stivaletti 
(2004), descreve que em uma entrevista, Spurlock, rebateu as críticas sobre seu filme, declarando 
que "Passar um mês comendo só brócolis também é ruim para a saúde, mas ninguém vende o 
brócolis como uma refeição completa, e o McDonald's gasta fortunas para nos convencer que o seu 
cardápio é completo". 

Ao final, o documentário já apresenta as primeiras atitudes sociais e mercadológicas, que 
resultaram da repercussão da produção do documentário “Super Size Me”, sendo elas:  

- algumas escolas de Nova York, Texa e São Francisco baniram refrigerantes adocicados e 
estão incluindo opções naturais e saudáveis nas suas cantinas.  

- o McDonald’s aderiu, patrocinando eventos em prol da saúde e criou uma nova linha de 
salada. 

Apesar destas iniciais consequências, fica evidente que Morgan desejava provocar uma 
reflexão do público. Ele termina o filme perguntando e determinando responsabilidade:  

 
Por que essas empresas iriam mudar? Elas não são leais a você, elas são leais aos 
acionistas, elas são um negócio, é o que conta, não é importam o que digam! Vendendo a 
você comida pouco saudável, elas ganham milhões! Nenhuma empresa quer parar com isso. 
A mudança de tal paradigma depende de você!   
 

Resultado desta produção fílmica consumerista outras repercussões foram registras por 
estudiosos e pela mídia: 

- o documentário quebrou recordes de bilheteria (ZOLLNER, 2007). 
- 6 semanas depois de estrear no ‘Sundance Film Festival’ o McDonald’s anunciou que ia 

eliminar as opções Super Size. 
- ainda em 2004, lançou o ‘Seja Ativo’ o lanche feliz adulto.  
- o McLancheFeliz, destinado ao público infantil, passou a conter uma fruta. 
- Em uma das promoções de vendas foi distribuído um contador de passos, similar ao usado 

por Spurlock em seu estudo experimental, com a recomendação de ampliar as atividades físicas 
diárias. 

O documentário “Super Size Me” além de assumir uma postura consumerista contra as redes 
de lanchonetes fast-food, e mais especificamente, contra ao Mc Donald’s, da visibilidade a diversas 
outras formas de manifestação consumeristas que visam questionar e cobrar mudança das ações 
empresariais. 

Diante das inferências feitas no decorrer deste estudo foram abordados, de maneira global, 
aspectos que norteiam os objetivos de promover uma reflexão crítica sobre a utilização da mídia 
cinema para realizar uma manifestação consumerista, sem a pretensão de esgotar o tema, podendo 
esse ser um exemplo para futuras explorações do tema. 
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CONSUMO E SÉRIE DE ANIMAÇÃO: CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA POSSÍVEL 

ESTRATÉGIA TRANSMÍDIA E EXPERIÊNCIA DE TV EM “HORA DE AVENTURA”1 
 

Janiclei A. Mendonça 2 

Marianna Costa Oliveira3 

 
RESUMO 
  
Este artigo visa levantar pressupostos teóricos no intuito de verificar se a série de animação “Hora 
de Aventura” (PENDLETON WARD, 2010) se utiliza da narrativa transmídia em sua estratégia 
junto ao público alvo para após, tecer algumas breves considerações sobre a influência dessa 
abordagem no que concerne a experiência de TV. Dessa maneira, num primeiro momento, o texto 
fala sobre indivíduo e experiência de TV para, a seguir, discutir brevemente sobre características 
básicas da narrativa transmídia. Na etapa seguinte, é introduzida a série “Hora de Aventura” e a 
descrição dos produtos midiáticos advindos da série de animação selecionados e suas análises para, 
e com base nos pressupostos levantados, verificar se a narrativa transmídia se realiza na estratégia 
midiática . Por enfim, intenciona-se refletir se essa estratégia influencia na experiência de TV do 
espectador e, se de alguma forma, fomenta o consumo da narrativa seriada de animação em questão. 
A importância deste artigo se justifica por abordar uma produção contemporânea de grande 
repercussão entre o público infanto-juvenil e que combina, como poucas produções de animação, 
certo nível de complexidade narrativa e temática. Para tanto, o texto percorre áreas como 
identidade, sociedade, experiência televisiva, narrativa transmídia e consumo por meio da 
abordagem de autores como Raymond Williams, Stuart Hall, Zigmunt Bauman, Henry Jenkins, 
Everardo Rocha, Yvana Fechine et al, Arlindo Machado e Vicente Gosciola. Como metodologia, 
optou-se pela pesquisa bibliográfica e qualitativa exploratória com estudo de caso único que se 
desenvolve no decorrer do texto a partir do diálogo entre teoria e análise. 
 
Palavras-chave: Série de animação; Narrativa audiovisual; Transmídia; Experiência de TV; Hora 
de Aventura. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 Para falar sobre o uso da estratégia narrativa transmídia e suas implicações na experiência de 
TV e consumo de narrativas audiovisuais (aqui “Hora de Aventura”), torna-se necessário refletir 
sobre o próprio indivíduo contemporâneo, suas relações com uma sociedade volátil, líquida 
(BAUMAN, 2003) e suas novas formas de narrar. 
 A partir do exposto, intenciona-se com o presente trabalho, num primeiro momento, discutir 
sobre transmídia, experiência de Tv e consumo para verificar se “Hora de Aventura” 
(PENDLETON WARD, 2010) faz uso da narrativa transmídia em sua estratégia junto ao público 
alvo para, num segundo momento, refletir se essa estratégia narrativa externa à espinha dorsal da 
série de animação influencia na experiência de TV e, se de alguma forma, fomenta o consumo da 

                                                 
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Consumo do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM 
2 Doutoranda do programa de pós-graduação Comunicação e Linguagens: estudos de Cinema e Audiovisual. 
Universidade Tuiuti do Paraná.  janiclei.mendonca@gmail.com 
3 Mestranda do programa de pós-graduação Comunicação e Linguagens: estudos de Cinema e Audiovisual. 
Universidade Tuiuti do Paraná. marianna@unipar.br 
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narrativa seriada de animação em questão. A abordagem é realizada por meio de uma investigação 
que busca identificar nos produtos midiáticos4 provenientes da série de animação características da 
narrativa transmídia. Para tanto, o presente artigo revisará conceitos de autores como Raymond 
Williams, Stuart Hall, Zigmunt Bauman, Henry Jenkins, Everardo Rocha, Yvana Fechine et al, 
Arlindo Machado e Vicente Gosciola justamente por se tratar de pesquisadores que discutem sobre 
as relações entre o indivíduo contemporâneo, sociedade e narrativa transmídia. 
 Nesse sentido, o trabalho se estrutura por meio da articulação de três etapas. Na primeira 
etapa são abordadas a relação indivíduo, sociedade e experiência televisiva no intuito de se 
compreender sobre como essas esferas se relacionam no atual panorama midiático para, após, 
adentrar na questão da narrativa transmídia, ainda que brevemente, com o objetivo de discernir 
sobre suas principais características e, por fim, discorrer sobre “Hora de Aventura” e os produtos 
midiáticos selecionados para a análise. Somente após essas três etapas torna-se possível tecer uma 
análise sobre os produtos midiáticos no intuito de confirmar (ou não) uma possível estratégia 
transmídia ou crossmedia. 

No que concerne a metodologia, optou-se pela pesquisa bibliográfica e qualitativa 
exploratória com estudo de caso único a partir de Uwe Flick (2009) e Antonio Carlos Gil (2010) por 
se tratar de análises de peças midiáticas selecionadas com base no requisito afinidade com as 
características transmídias, sendo essas análises desenvolvidas na tessitura do texto. 

 
 

2. O INDIVÍDUO E A EXPERIÊNCIA TELEVISIVA 
 
 Para refletir sobre a transformação das estratégias narrativas midiáticas, parte-se das 
premissas levantadas em investigações que apontam sobre características estruturais da identidade 
do indivíduo contemporâneo5. Um indivíduo que estrutura sua identidade assumindo outras 
identidades diferentes e em diferentes momentos, não sendo unificadas ao redor de um “eu” 
coerente, ou seja, concatenando-se por meio da fragmentação, de identidades contraditórias, do 
deslocamento constante de centros (HALL, 2014, p. 12). Um sujeito que, na busca de satisfazer 
seus anseios, assume uma identidade camaleônica para pertencer a grupos ou aglomerações 
específicas, distinguindo-se das massas e desenvolvendo para si um senso de individualidade e 
originalidade que, paradoxalmente, buscam apoio no social e demanda de autonomia, pertencimento 
e independência, ser como todos, mas ser singular (BAUMAN, 2013, p. 24 e 27). 
 Nesse ínterim, observa-se uma sociedade líquida que se (re)estrutura pautada em modelos de 
ser e pensar movediços6 e que, na qual, a caça torna-se a atividade principal do indivíduo, ou seja, 
ele consome uma quantidade incomum de atenção e energia, restando pouco tempo para qualquer 
outra coisa, sendo a expectativa do término dessa caça algo aterrorizante (BAUMAN, 2013, p. 30 e 
31). 

Partindo dessas afirmações , visualiza-se um contexto permeado pelas constantes transições 
de estruturas tanto do sujeito quanto da própria sociedade que, por fim, são refletidas nas narrativas 
atuais por meio do pensamento fragmentado do todo. O sujeito, enquanto caçador caça também a 
informação. Mas esta hoje, em sua maioria, está fragmentada, ou seja, está dispersa nos diversos 
                                                 
4  Aqui se referindo aos produtos midiáticos advindos da série de animação selecionados para o texto: HQs, dicionário 
ilustrado, games e fanpage. 
5 Para não adentrar as questões de pós-modernidade ou modernidade tardia, adotou-se para o texto a expressão 
“indivíduo contemporâneo” que remete ao sentido do sujeito pós-moderno preconizado por Stuart Hall em seu livro “A 
identidade cultural na pós-modernidade”, 2014, assim como sobre sujeito de Zigmunt Bauman em “A cultura no mundo 
líquido moderno”, 2013. 
6 No sentido de modelos que não são estanques, mas que se refazem constantemente e são, principalmente, 
contraditórios. 
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meios de comunicação e nem sempre são coerentes.  
Caminhando nesse sentido, boa parte das narrativas das séries de animação também está se 

fragmentando, isto é, são fracionadas para estender-se a outras mídias, seja para desdobrar a história 
criando outros mundos ou facilitar o contato com a marca7. Como resultado, as narrativas se 
configuram a partir de uma visão segmentada, não-linear e hipertextual8, incitando o sujeito à 
procura dos índices9 para montar um todo coeso a partir da sutura dos “pedaços espalhados” em 
diversas mídias. 

Com o exposto em mente, volta-se a atenção para o que é denominado de experiência de TV 
ou como também conhecemos o ato de assistir à televisão (WILLIAMS, 2004, p. 88). No entanto, a 
concepção de experiência de TV não surge com esta tecnologia per se. O rádio – tecnologia anterior 
a televisão – já havia inaugurado uma experiência midiática diferente da leitura do jornal impresso. 
Dessa maneira, se observa que há experiências específicas para diferentes mídias e eventos, ou seja, 
a experiência de assistir a uma peça de teatro é diferente de ler um livro ou ir a um encontro que 
tem local e data determinados. A experiência televisiva acaba por abranger essas e outras 
experiências e, por fim, transforma-se em uma específica. Um dos motivos que proporcionam essa 
experiência está ligado ao fato da televisão estar disponível no interior dos lares e oferecer uma 
sequência ou conjunto de sequências semelhantes aos eventos citados, mas que nela (a TV) estão 
disponíveis em uma única dimensão e em uma única operação (WILLIAMS, 2004, p. 86 e 87). 
 Além disso, a televisão estrutura-se por meio da grade de programação, ou seja, um fluxo 
planejado, sendo “este fenômeno, do fluxo planejado, talvez o que define a característica da 
radiodifusão, simultaneamente como tecnologia e enquanto forma cultural” (WILLIAMS, 2004, p. 
86). 
 Por outro lado, Machado (2000) acrescenta à experiência de TV a questão do zapping que, 
em sua concepção “[...] em televisão, a recepção tende a ser cada vez mais fragmentada e 
heterogênea, em decorrência do efeito zapping, ou seja, do embaralhamento de todos os canais com 
o controle remoto” (MACHADO, 2000, p. 28 e 29). Nesse sentido, “[...] sob a ameaça permanente 
do controle remoto, já não se contam mais histórias completas, esfacelam-se as distinções de gênero 
e formato, não mais sobra sequer a distinção ontológica entre realidade e ficção” (CASETTI E DI 
CHIO apud MACHADO, 2000, p. 29). 
 Obviamente, há uma série de outros fatores que influenciam na definição de experiência 
de TV como a conhecemos hoje e que poderiam ser mais explorados e pormenorizados. No entanto, 
para o presente texto, nos interessa pontuar que essa experiência além de estar disponível ao 
espectador – a TV dentro dos lares – está ligada a um fluxo que é programado a partir de um 
público-alvo tornando-se um fator cultural, como também se refere ao ato de assistir à televisão e 
não apenas a um programa específico, podendo essa programação ser intercalada10 pelo espectador 
graças ao controle remoto. 
 Dessa forma, entende-se neste texto que, uma vez que o público tem o poder de selecionar 
o que quer assistir, ele acaba por determinar o que ele quer consumir audiovisualmente, pois antes 
de adquirir o bem material o espectador consome a narrativa, seja ela publicitária, ficcional ou 
documental. Ou seja, assitir TV, além de uma experiência, se configura em um ato de consumo 
midiático e a narrativa audiovisual torna-se, portanto, um tipo de produto. Nesse ínterim, o consumo  
 

                                                 
7 Termo de origem publicitária, mas que no texto diz respeito à experiência do espectador com a série de animação em 
contato com os produtos advindos desta. 
8 Diversos textos que são interconectados. Ver GENETTE, Gérard. Palimpsestos: a literatura de segunda mão. Belo 
Horizonte: Edições Viva Voz, 2010. 
9 No que concerne às pistas narrativas que ligam os enredos e constroem sentidos. 
10 No sentido de o espectador passar por entre os canais. 
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[...] é um sistema simbólico que articula coisas e seres humanos e, como tal, uma forma 
privilegiada de ler o mundo que nos cerca. Através dele a cultura expressa princípios, 
estilos de vida, ideais, categorias, identidades sociais e projetos coletivos. Ele é um dos 
grandes inventores das classificações sociais que regulam as visões de mundo e, talvez, 
nenhum outro fenômeno espelhe com tanta adequação um certo espírito do tempo - face 
definitiva de nossa época (ROCHA, 1995, p. 86). 

 
Para Douglas & Isherwood (2013) o consumo representa mais que apenas uma questão de 

posse. Segundo os autores 
 

As posses materiais fornecem comida e abrigo, e isso deve ser entendido. Mas, ao mesmo 
tempo, é evidente que os bens têm outro uso importante: também estabelecem e mantêm 
relações sociais. Essa é uma abordagem utilizada há muito tempo e é frutífera em relação 
ao lado material da existência, alcançando uma ideia mais rica dos significados sociais do 
que a mera competitividade individual. (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2013, p. 103) 

  
Conforme essa premissa, para além da estruturação da identidade individual, o consumo 

posiciona, afirma o indivíduo no interior de um grupo, tornando esse sujeito único e ao mesmo 
tempo igualando-o aos seus pares. Consumir torna-se ritual de passagem de um status ao outro na 
busca constante de se estabelecer no núcleo social desejado. Nesse sentido, o consumo midiático, de 
certa maneira, também posiciona e afirma o indivíduo em determinados grupos de interesse, 
possibilitando a ascensão de seu status e tornando-o membro ativo dentro dos movimentos11. 
 A partir dos pressupostos apresentados, observa-se que indivíduo, sociedade, experiência 
de TV e consumo estão intimamente interligados pela relação de, ao menos, quatro pontos: I. O 
indivíduo contemporâneo caracteriza-se por um sujeito que preza por sua autonomia e liberdade de 
escolha e está habituado a realizar leituras fragmentadas para compor o todo coeso; II. Numa 
sociedade volátil, ou seja, em constante transformação, o sujeito habituou-se à prática da caça – 
conforme preconizado por Bauman – no intuito de satisfazer seus anseios e isso inclui o consumo 
midiático; III. A experiência de TV caracteriza-se por um fluxo programado que pode ser, a 
qualquer momento, interrompido pelo espectador por meio do zapping; IV. A autonomia de escolha 
da programação propicia o consumo de narrativas audiovisuais que está intrinsecamente ligado a 
questão cultural e espelha o indivíduo e suas relações com o outro. 
 
 
3. NARRATIVA TRANSMÍDIA 
 
 Tendo em vista o atual panorama midiático em que as produções audiovisuais refletem, de 
alguma maneira, a fluidez da sociedade e a fragmentação da identidade do indivíduo, observa-se 
que a narrativa transmídia é, em certa medida, uma “ode” ao plurivocal12 e polifônico13, se 
estabelecendo a partir de três conceitos base preconizados por Hans Ulrich Gumbrecht14. O 
primeiro conceito, a “destemporalização”, que se refere à diluição do que seja presente e passado, a 

                                                 
11 Por movimentos entende-se no texto não apenas os grupos físicos, mas os diferentes pertencimentos no que 
concernem a adesão às séries, preferências por HQs, ou simplesmente a moda corrente sobre assuntos diversos como 
política, relacionamentos e marcas. 
12 Quando invoca diversas vozes, ou seja, fragmentos e referências. 
13 No sentido de que cada fragmento, ainda que independente, trabalha em harmonia com as demais peças formando um 
todo coeso como em uma orquestra em que cada instrumento, ao seu tempo e com notas específicas, quando juntos 
formam uma sinfonia. 
14 Teórico da história e materialidade dos meios de comunicação e professor da Stanford University (EUA) e da 
Zeppelin Universität (Alemanha) 
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“destotalização” que diz respeito ao fim do das teorias que tentam explicar tudo e a 
“desreferecialização” que explica a perda das referências, ou seja, na qual a representação do 
mundo é abrandada (GOSCIOLA, 2014, p. 7).  
 Nesse sentido, essas teorias, ao serem aplicadas ao atual panorama midiático, muito nos 
diz sobre as produções audiovisuais e, principalmente, à narrativa transmídia que para se 
concretizar se embasa na simultaneidade (destemporalização) de múltiplas narrativas que se 
complementam, ou seja, fragmentos que juntos foram um todo coeso (destotalização) e que são 
oferecidas em diversas plataformas/telas/mídias (desreferecialização) (GOSCIOLA, 2014, p. 7 e 8). 
 Nessa lógica, por narrativa transmídia entende-se, de modo geral, as narrativas que fazem 
uso de diversas plataformas como blogs, games, livros, HQs, entre outros, cada uma fazendo o que 
de melhor faz – e estabelecendo certa independência da narrativa central15 – desenvolvendo enredos 
ligados à história original independentemente deste ser um longa-metragem, uma série televisiva, 
um livro ou um game e que expandem o universo original trazendo para este novos enredos, fatos e 
até mesmo personagens, ou seja, as histórias desenvolvidas nas demais plataformas trazem novos 
elementos que não apenas contribuam para o entendimento da história original, mas também 
agreguem novas visões à esta por meio da colaboração/produção do público (JENKINS, 2013).  
 Por conseguinte, a fluidez da narrativa nas diversas plataformas e o envolvimento do 
público com estas tornam-se premissas básicas na configuração narrativa transmídia. Nessa 
sequência, o envolvimento do público é designado como cultura participativa, a qual se estrutura a 
partir do cenário e o conjunto variado de possibilidades abertas aos consumidores de maior acesso, 
produção e disseminação de conteúdos midiáticos por meio da digitalização e convergência dos 
meios (FECHINE ET AL, 2015, p. 322), sendo essa participação pautada em regimes que são 
designados por condições e intencionalidades do destinador/enunciador16 com o objetivo de ter uma 
resposta do enunciatário-destinatário17. 
 Assim, os regimes de interação constituem-se dos seguintes pressupostos: 
  

[...] No regime da programação, as formas de ação entre sujeitos ou entre sujeito/objeto se 
dão em termos de interobjetividade e de exterioridade. [...] Landowski (2005) descreve o 
regime da manipulação como aquele fundado sobre um princípio de intencionalidade no 
qual se impõem as motivações e as razões do sujeito. [...] Consiste, portanto, em 
procedimentos persuasivos por meios dos quais um sujeito age sobre o outro, levando-o a 
querer e/ou dever fazer alguma coisa, a decidir segundo seus interesses e paixões. [...] No 
regime do ajustamento, o sujeito não busca mais, unilateralmente, fazer um outro sujeito 
fazer; busca um fazer junto na medida em que sentem juntos. O princípio do regime de 
ajustamento é a sensibilidade mútua. [...] o acidente (ou assentimento), é um processo 
interativo fundado sobre o princípio da probabilidade, da imprevisibilidade, da 
aleatoriedade. O autor define o acidente contrapondo-o ao regime da programação no qual, 
ao contrário, o “mundo” é bem ordenado uma vez que os comportamentos são prefixados, 
os papéis predeterminados. (FECHINE ET AL, 2015, p. 333 e 334) 

 
 Cada regime de interação define os modos de enunciação e as relações entre o destinador-
enunciador com o destinatário-enunciatário, sendo ainda na narrativa transmídia determinante dois 
tipos de interação discursiva: a intransitividade e a transitividade. Na primeira, se pressupõe um 
enunciado fechado no qual é determinado o percurso do destinatário-enunciatário para produzir uma 
resposta idealizada ou fim pretendido. Na segunda, compreende-se o deslocamento de enunciados, 

                                                 
15 No sentido de que para jogar o game, por exemplo, não é preciso ter visto o filme ou lido o livro antes para 
compreender sobre a história. 
16 Quem produz os comandos e condições que determinam a ação daqueles que se propõe a seguir as regras do jogo. 
17 Público ao qual é destinado os comandos e condições e que irá produzir conforme o “solicitado” . 
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negociação, participação e até mesmo a intercambialidade de papéis configurando-se no enunciado 
transmídia. (FECHINE ET AL, 2015, p. 335) 
 A partir do exposto, verifica-se que nem toda narrativa transmídia visa oportunizar uma 
resposta em “aberto”, ou seja, que não seja guiada pelo destinador-enunciador, assim como nem 
toda história contada em múltiplas plataformas configura-se em narrativa transmídia configurando-
se no que Jenkis (2013) denomina de crossmedia, isto é, uma estratégia midiática que se utiliza de 
diversas plataformas para contar histórias que não são complementares, mas que apresentam pontos 
de contato em comum, neste caso, uma história central. Nesse sentido, fazer uso de diversas 
plataformas para simplesmente fragmentar a história original sem manter uma continuidade é, no 
máximo, realizar uma narrativa crossmídia, isto é, aproximar o público do universo da narrativa 
original fazendo uso de diferentes plataformas – prática comum na publicidade – sem, no entanto, 
oportunizar a expansão daquele universo pelas “mãos do público”.  
 
 
4. HORA DE AVENTURA 
 

Criada por Pendleton Ward em 2010, a animação “Hora de Aventura” surge na televisão em 
meados de 2013, sendo produzida especialmente para a Cartoon Network. Esta, por sua vez, trata-se 
de uma emissora de canal fechado voltada exclusivamente ao público infanto-juvenil e tem por 
prática investir em produções de animações seriadas que dialogam diretamente com o espectador 
por meio de uma linguagem dinâmica e plurivocal.  
 A história se desenvolve a partir de dois personagens principais: Jake, o cão, e Finn, o 
humano. A animação é contextualizada mil anos após a Guerra dos Cogumelos (lê-se 3ª Guerra 
Mundial) e todos os seres (exceto Finn) são resultantes da mutação genética provocada pela bomba 
que assolou o planeta Terra. Grande parte da população humana foi dizimada na guerra e os que 
sobreviveram foram sendo exterminados aos poucos até restar apenas o Finn que é adotado pelos 
pais de Jake (Joshua e Margaret) e é criado com este como irmão.  
 Voltando-se para os produtos criados a partir da série de animação e sua relação com a 
narrativa, foram selecionadas algumas peças para a amostra de análise, mas é válido pontuar que o 
levantamento realizado não é absoluto, tampouco definitivo, concentrando-se naqueles produtos 
(aparentemente) mais consumidos pelo público-alvo. Assim, para este trabalho, foram selecionados 
2 (dois) games criados pela Cartoon Network, 02 (duas) HQs e 1 (uma) enciclopédia lançadas pela 
editora Panini Books e 1 (uma) fanpage brasileira intitulada “Adventure Time”.  
 
 
4.2.1 GAMES 
 
 Fazer games de séries de animação é uma prática comum adotada pelos canais de 
programação infantil e, pelo menos no que concerne às estratégias comerciais da Cartoon Network 
para cada série veiculada, lançar games que possam ser consumidos pelo seu público-alvo (crianças 
e, muitos deles, adolescentes e adultos) tornou-se fundamental para a promoção das séries de 
animação e, consequentemente, para a sobrevivência do canal. 
 Em seu site, contabilizou-se seis apps e em torno de vinte games para jogar online sobre 
“Hora de Aventura”, sendo destes selecionado, para o texto, dois para análise. Como não há um 
ranking dos jogos mais acessados, o critério de seleção utilizado foi os games estarem ligados a 
episódios da série de animação para verificar se os mesmos apenas remetem a história veiculada na 
televisão ou se criam outras, ou seja, as expandem. Para tanto, será primeiramente apresentados os 
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games, traçando um relato sobre a relação entre estes e os episódios para somente após tecer as 
considerações sobre a presença ou não de traços da narrativa transmídia. 
 
 
4.2.1.1 HERÓIS DO RITMO 
 
 O game “Heróis do Ritmo” tem como base o episódio vinte e um da 2ª temporada 
intitulado “Barriga da Besta”. Nesse episódio, Finn e Jake vão parar na barriga de uma besta que 
perambula na floresta em busca de uma solução para sua dor de estômago. Ao entrarem na barriga 
do monstro, os heróis encontram uma comunidade de ursos dando uma grande festa (uma rave) sem 
se importar com o local em que se encontram e descobrem que a dor de estômago da besta tinha 
origem nos fogos de artifícios que os ursos soltavam. Quando Finn e Jake descobrem que a besta 
está prestes a beber lava para se livrar do mal-estar, eles tomam os microfones no palco e cantam 
uma canção triste para que o povo parasse de festejar. 
 Com base no episódio, o game “Heróis do Ritmo” apresenta os elementos gráficos e os 
personagens da história. No game, Finn tem que acompanhar a música cantada pelos outros dois 
ursos, tendo o líder da comunidade como DJ. Para tanto, o jogador precisa seguir os comandos na 
tela conforme o frame a seguir: 
 

 
 
IMAGEM 1: FRAME DO GAME “HERÓIS DO RITMO” – COMANDO “Z” PARA INTERAÇÃO COM O GAME 
FONTE: CARTOON NETWORK, 2016 
 
 
4.2.1.2 TUMULTO NA REALEZA 
 
 O game “Tumulto na Realeza” tem origem no 14º episódio da 6ª temporada intitulado “O 
Dia da Princesa”. Nesse episódio, a princesa Caroço é expulsa do evento que reúne todas as 
princesas do reino de OOO, pois ela havia fugido do reino do Caroço para ter sua independência. 
Ao sair do evento, ela encontra Marceline e as duas se aliam para “aprontar” com a Princesa Café 
da Manhã. 
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 O game apresenta, assim como em “Heróis do Ritmo”, personagens da série de animação, 
mas diferentemente do game anterior, este acontece em um local diferente do palácio da Princesa 
Café da Manhã, isto é, a narrativa desloca-se para uma masmorra.  
 

 
 
IMAGEM 2: FRAME DO GAME “TUMULTO NA REALEZA” 
FONTE: CARTOON NETWORK, 2016 
  
 Assim como em “Heróis do Ritmo”, o game apresenta um objetivo claro que, desta feita, é 
percorrer a masmorra esquivando-se dos obstáculos que surgem no caminho. Observa-se que a 
grande diferença deste para aquele game é o nível de dificuldades apresentados que evoluem 
conforme as etapas percorridas. 
 
 
4.2.2 ANÁLISE 
 
 A partir da análise dos games, verificou-se que as narrativas desses games baseiam-se no 
cumprimento das regras e condições propostas para a ação do jogador no percurso, não expandindo 
a narrativa original dos episódios, mas apresentando como desafio os obstáculos a serem vencidos 
para que o jogador ganhe pontos. Nessa perspectiva, os games “Heróis do Ritmo” e “Tumulto na 
Realeza” não apresentam possibilidades de expansão do universo de “Hora de Aventura” na 
plataforma online conforme preconizado por Jenkins (2013), ou seja, não agrega novos fatos ao 
universo da série de animação, no entanto os games apresentam certa independência (autonomia) 
sendo possível jogá-los sem a necessidade assistir o episódio antes.  
 Por outro lado, fica clara a participação guiada do jogador (enunciatário-destinatário), 
apontando para a presença de características do regime de programação em sua estrutura em que a 
ação entre sujeito (jogador)/objeto (game) ocorre em termos da interobjetividade e da exterioridade, 
ou seja, não há apelo subjetivo. Ainda nessa perspectiva, verifica-se a constituição de uma interação 
discursiva intransitiva, pois os games tratam-se de enunciados fechados nos quais o jogador deve 
percorrer os caminhos predeterminados para chegar num resultado previsto. 
 Contudo, verifica-se que esses games são estratégias que aproximam o espectador da série 
por meio da experiência imersiva, isto é, levando-se em consideração os apontamentos de Jenkins 
(2013) com a qual ele sinaliza que nem toda narrativa expandida para múltiplas plataformas é uma 
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narrativa transmídia, observa-se que a partir dos games a Cartoon Network permite a ampliação da 
experiência do espectador com a série, garantindo que esta seja experienciada fora da tela da 
televisão. Nessa lógica, em termos de narrativa midiática, os games analisados não se constituem 
em transmídia, mas sim crossmedia. 
 
 
4.2.2 AS HQS E A ENCICLOPÉDIA 
 
 A editora brasileira Panini Books lançou no Brasil, em 2015, uma série de HQs e uma 
enciclopédia sobre “Hora de Aventura”. A série é uma versão traduzida da original lançada pela 
Cartoon Network em 2014, sendo cada um HQ escrita e ilustrada por artistas diferentes. Fazem 
parte da série, até o momento, três HQs e uma enciclopédia sobre os personagens de “Hora de 
Aventura”. Para o trabalho, foram selecionados as HQs “Marceline e as rainhas do grito” e “Hora 
de Aventura com Fiona e Cake” e a enciclopédia intitulada “Hora de Aventura: habitantes, 
tradições, magias e avisos sobre criptas antigas da Terra de OOO por volta de 15.56 A.G.E. – 501 
D.G.E.”. 
 Novamente, será realizada uma breve incursão sobre as três obras para, posteriormente, 
discorrer a análise. 
 
 
4.2.2.1 MARCELINE E AS RAINHAS DO GRITO 
 
 Antes de adentrar na HQ “Marceline e as rainhas do grito”, é válido ressaltar que a 
personagem Marceline tem papel basilar no enredo da série. Testemunha ocular da Guerra dos 
Cogumelos, Marceline vagueia pela terra no decorrer dos mil anos até o momento em que se 
desenvolve a história de Finn e Jake. Amiga da Princesa Jujuba desde infância, as duas personagens 
criaram juntas uma história de amizade que envolve amor e ódio, simultaneamente, uma vez que 
Marceline e Jujuba têm perfis e objetivos muito diferentes. A série não fala muito sobre as 
aventuras das personagens antes do momento atual, ou seja, no momento em que a série se 
desenvolve. Sabe-se que as duas se conhecem, mas não se sabe o que as duas já viveram juntas. 
 No entanto, em “Marceline e as rainhas do grito”, a HQ conta a história de Marceline e 
sua banda – nesse momento personagens que não aparecem na série de animação são introduzidos 
no universo da série –, As Rainhas do Grito, que se preparam para uma turnê e, logo no início, após 
assistir o primeiro show da banda, a Princesa Jujuba resolve se tornar empresária dos músicos. 
 
 
4.2.2.2 HORA DE AVENTURA COM FIONA E CAKE 
 
 Inseridas no interior da série de animação, Fionna e Cake são personagens criadas pelo 
Rei Gelado, outro personagem de “Hora de Aventura”. Essa estratégia de colocar um personagem 
criando personagens e universos no interior da série de animação aos moldes de uma fanfic é, não 
obstante, uma das características narrativas que distingue “Hora de Aventura” das demais séries de 
animação. Essa estratégia de criação de um novo universo no interior de “Hora de Aventura” conta 
com dois episódios intitulados “Fionna e Cake” (9º episódio, 3ª temporada, 2013) e “Menininho 
Mau” (11º episódio, 5ª temporada, 2014) que, posteriormente, tornou-se HQ (2015). 
 A HQ conta a aventura de Fionna e Cake que se juntam a Marshall Lee para salvar o 
Príncipe Chiclete. A aventura se desenvolve com todos os matizes de “Hora de Aventura”, ou seja, 
as ações e enredos tipicamente desenvolvidos quando protagonizados por Finn e Jake. 
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4.2.2.3 HORA DE AVENTURA: HABITANTES, TRADIÇÕES, MAGIAS E AVISOS 
SOBRE CRIPTAS ANTIGAS DA TERRA DE OOO POR VOLTA DE 15.56 A.G.E. – 501 
D.G.E. 
 
 A enciclopédia traz uma visão geral do surgimento, características, hábitos, entre outros 
pontos, de cada um dos personagens do Reino de OOO narrados por Hunson Abadeer e 
“observados” de perto por Marceline e Finn que “rasuram” as páginas escritas com seus pareceres. 
Em muitos momentos, observa-se um diálogo acontecendo entre os personagens por meio dessas 
anotações o que agrega à enciclopédia uma espécie de extensão da narrativa desenvolvida na 
televisão. 
 Além dos personagens, a enciclopédia também traz um guia turístico da Terra de OOO, 
textos perdidos nos quais se fala sobre magias e segredos da Terra de OOO e da Noitosfera e 
finaliza com um enigma que envolve uma carta sobre a Noitosfera e um pedido de ajuda ao leitor 
feito por Hunson Abadeer para libertá-lo de um feitiço que o transformou numa das páginas da 
enciclopédia no decorrer de sua elaboração. 
 
 
4.2.2.4 ANÁLISE 
 
 Após análise das HQs e da enciclopédia, verificou-se que a expansão da história central 
materializa-se nas obras, uma vez que esses produtos não apenas contam histórias dos personagens 
de “Hora de Aventura”, mas expandem o universo deste agregando novos elementos tanto em 
“Marceline e as rainhas do grito” quanto em “Hora de Aventura com Fiona e Cake”, nas quais as  
histórias contadas trazem à tona fatos, características e elementos que não são citados nos episódios.  
 No entanto, não se observa a participação/produção do destinatário-enunciatário na 
elaboração das história. Nesse sentido, se verifica características do regime de manipulação que 
consiste na estratégia da conquista pelo apelo à subjetividade, incitando o leitor (destinatário-
enunciatário) a fazer uma escolha, ou seja, em se tratando de obras impressas, o leitor pode 
“navegar” por entre os capítulos até chegar ao final das histórias e/ou procurar os episódios da série 
para se aprofundar. Nessa perspectiva, as HQs e a enciclopédia configuram-se em enunciados 
fechados nos quais as histórias são apresentadas prontas e por meio das quais se almeja que o leitor 
percorra para chegar ao fim. Nesse sentido, a interação configura-se em intransitiva, isto é, os 
enunciados são fechados e espera-se do leitor uma leitura linear18 das obras, sem oportunizar o 
diálogo. 
 Dessa maneira, apesar de haver a expansão do universo central nas obras não se observa a 
produção do leitor o que leva a crer que as HQs e a enciclopédia não se configuram em narrativa 
transmídia, mas sim crossmedia, ou seja, a história se expande para a mídia impressa, no entanto, 
não contempla a produção/interação do leitor. 
 
 
4.2.3 FANPAGE “ADVENTURE TIME” 
 
 Criada em 200819, a fanpage “Adventure Time” é um espaço no Facebook dedicado a 
todos os fãs da série de animação. A página que já conta com 17.840.30420 curtidas, trata de 
                                                 
18 Refere-se a leitura do começo ao fim das obras. 
19 A data de criação do canal foi retirada da própria fanpage e não coincide com o início da série no canal que data de 
2010. No entanto, por se tratar de uma fanpage criada e gerenciada pela Cartoon Network, acredita-se que a fanpage 
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notícias, produtos, games, entre outros assuntos sobre “Hora de Aventura” e demais séries de 
animação como “Clarêncio, O otimista”, “Apenas um Show”, “O incrível mundo de Gumball” 
todas criadas pela Cartoon Network.  Nesse sentido, os posts da fanpage falam desde sobre 
novidades em relação à série até ações relacionadas a ela como, por exemplo, os posts a seguir 
sobre eventos criados pela Cartoon Network e que tem por base “Hora de Aventura”. 
 

 
 

 

IMAGEM 3: CORRIDA CARTOON  
FONTE: FANPAGE ADVENTURE TIME, 2016 

IMAGEM 4: AÇÃO JUNTO AO PÚBLICO - GAME 3D  
FONTE: FANPAGE ADVENTURE TIME, 2016 

  

                                                                                                                                                                  
existe antes do surgimento da série e, após a popularidade de “Hora de Aventura” aumentar consideravelmente, a 
página foi renomeada para “Adventure Time”, focando na série e abordando, eventualmente, sobre as demais produções 
seriadas do canal. No entanto, as outras séries também tem fanpage. Assim, observa-se que há um diálogo freqüente 
entre as fanpages caracterizado pelo compartilhamento de posts. 
20 Dado levantado em 01/07/2016 às 22h32. 
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IMAGEM 5: POST SOBRE HORÁRIO DE NOVO EPISÓDIO DE “HORA DE AVENTURA” 
FONTE: FANPAGE ADVENTURE TIME, 2016 
  
 Na imagem 19, o post fala sobre o evento “Corrida Cartoon” que acontece anualmente e é 
destinado às crianças e seus pais. Nele, a fanpage registrou sua participação levando o “boneco” da 
personagem Princesa Caroço. Já na imagem 20, o post fala sobre uma ação também criada pela 
Cartoon Network na qual foi promovida uma ação entre público-alvo e o jogo 3D de “Hora de 
Aventura”. Por fim, na imagem 21, o post fala sobre o horário do episódio que estreará na Cartoon 
Network, funcionando como um convite ao público e observa-se que em ambos os posts há 
comentários dos fãs da série, assim como compartilhamento de um dos posts.  
 
 
4.2.3.1 ANÁLISE DA FANPAGE 
 
 A partir da análise da fanpage “Adventure Time” – e tendo como base o conceito de 
narrativa transmídia – verifica-se que o canal aproxima o espectador/fã da série por meio de posts 
relacionados tanto a lançamento de temporadas, curiosidade sobre personagens, entre outros, quanto 
aos eventos promovidos pela Cartoon Network e possibilita a interação entre enunciador-destinador 
e enunciatário-destinatário por meio dos comentários. No entanto, apesar dessa interação, não se 
verifica a construção de uma narrativa.  
 Em relação ao regime de interação, se verifica características do ajustamento que diz 
respeito à sensibilidade mútua, ou seja, na interação baseada na reciprocidade entre os actantes21 no 
qual um contagia o outro e, portanto, privilegia uma dinâmica própria do internauta. Assim, 
verifica-se um discurso com base na transitividade em que a participação do enunciatário-
destinatário é, em certa medida, livre, isto é, ao se promover um post, o enunciador-destinador 
procura estabelecer um diálogo na espera determinada resposta, mas esta pode não ser o que ele 
deseja. 
 Dessa maneira, visando o conceito de narrativa midiática, a fanpage apresenta uma 
estrutura mais aberta e colaborativa no que tange participação do público nas publicações e 
compartilhamento de conteúdo, no entanto falta o requisito básico preconizado por Jenkins (2013) 

                                                 
21 Os enunciadores e enunciatários envolvidos na interação. 
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que é a expansão do universo central. Assim, também identifica-se na linguagem da fanpage 
características de uma narrativa crossmedia e não transmídia. 
 
 
5. CONCLUSÃO 
 
 Com base no percorrido, ainda que brevemente, foram levantadas informações relevantes 
sobre a relação de “Hora de Aventura” e a estratégia realizada por meio de alguns de seus produtos 
midiáticos que, aparentemente, acreditava-se ser transmídia. Desentendimentos dessa natureza 
tornam-se recorrentes, uma vez que o próprio conceito de narrativa transmídia é constantemente 
revisado e contestado por diferentes autores. Assim, as considerações desse texto não tem por 
objetivo serem absolutas e imutáveis, ou seja, necessitarão de uma constante revisão para avaliar as 
transformações teorias e práticas sobre o tema. 
 No entanto, pode-se apontar algumas considerações preliminares como I. O sujeito 
contemporâneo, ou seja, esse sujeito cuja identidade é fragmentada e deslocada está intrinsecamente 
relacionado com o atual panorama sociocultural se refletindo, por conseguinte, nos produtos 
midiáticos e, quando se trata de experiência de TV, este tem liberdade de definição da sua grade de 
programação que se realiza por meio do zapping. Portanto, entende-se aqui que o espectador, ao 
realizar essa escolha de programação, está exercendo o consumo simbólico das narrativas 
audiovisuais inseridas na programação televisiva; II. Ao que tudo indica, as estratégias narrativas de 
“Hora de Aventura”, em especial os produtos derivados da série, vem ao encontro desse 
pensamento fragmentado, valendo-se de estratégias que transbordam da narrativa seriada para 
outras plataformas que acabam por intensificar a aproximação do público alvo com a marca, 
proporcionando uma experiência imersiva; III. Até o momento, apesar de dessa aproximação, os 
produtos analisados de “Hora de Aventura” não se caracterizaram em transmídia, ou seja, os 
produtos midiáticos apresentam muitas das características da narrativa transmídia preconizada por 
Jenkins (2013), mas se afastam em outras, configurando-se dessa maneira em narrativas 
crossmedia, isto é, a série se desdobra em múltiplas plataformas (aqui online e impresso), mas em 
determinados momentos proporcionam ou a expansão do universo (HQs) sem a participação do 
enunciatário-destinatário ou proporcionam a participação deste, mas a partir de enunciados 
fechados, estabelecendo um discurso intransitivo.  
 A partir do exposto e respondendo a questão se a estratégia de “Hora de Aventura”, aqui 
identificada como crossmedia, influencia ou não na experiência de TV, verificou-se a partir dos 
pressupostos teóricos e analíticos levantados que essa estratégia não influencia nessa experiência, 
uma vez que esse conceito se refere ao ato de “assistir à televisão” e não ao ato de “assistir a um 
programa” em específico. Assim, a estratégia crossmedia em “Hora de Aventura” não libera o 
público-alvo da experiência de TV. No entanto, a estratégia realiza uma aproximação do espectador 
em relação à marca sinalizando a influência no consumo dos produtos midiáticos advindos da série, 
assim como o consumo da narrativa seriada introduzida na programação, ou seja, a estratégia 
estimula o público a assistir “Hora de Aventura” e, por conseguinte, a assistir televisão, mas ainda 
assim a experiência de TV continuará a mesma. 
 Para finalizar, os resultados obtidos no presente artigo são frutos de reflexões iniciais em 
nível estrutural. Com base nesse pressuposto, as considerações tecidas no trabalho apontam para a 
necessidade de continuidade da pesquisa no intuito de oportunizar a análise dos demais produtos 
midiáticos gerados a partir da série como fanfics e sites para verificar a presença ou não da narrativa 
transmídia nas estratégias midiáticas da série de animação. 
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RESUMO 
  
A produção e destinação correta de lixo despontam como um dos maiores problemas emergentes no 
espaço urbano contemporâneo. Indissociável da produção de lixo, entretanto, está a crescente 
prática do consumo que, em função de campanhas publicitárias cada vez mais sofisticadas e com 
apelos de ordem subjetiva, é disseminada como algo natural e distante dos prejuízos 
socioambientais que geram. O presente artigo teórico busca problematizar precisamente a 
indissociabilidade entre consumo e produção de lixo, analisando seus efeitos corrosivos na esfera 
ambiental. Ele justifica-se por evidenciar a insustentabilidade que o modo consumista de vida 
coloca para a relação entre homem e natureza na contemporaneidade. Para tanto, foi delineado o 
seguinte trajeto: primeiro, é problematizada a ascensão histórica do consumo no capitalismo, 
intensificada após a II Guerra Mundial; em seguida, é colocada em análise a produção de uma 
subjetividade consumidora, que naturaliza as práticas de consumo sem qualquer tipo de 
preocupação com seu resultado; por fim, são abordadas as crises ambientais no que se refere 
especificamente à destinação de resíduos sólidos em nosso país. Como resultado parcial, constata-se 
que a dissociação entre consumo e produção de lixo consolida-se como um dos grandes desafios 
colocados para as cidades, demandando um debate que a desnaturalize e implique a população com 
os efeitos ambientais decorrentes dessa prática. 
 
Palavras-chave: Consumo; Lixo; Meio ambiente; Subjetividade. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 Uma das características centrais da sociedade contemporânea pode ser circunscrita nas 
formas de consumo. Estas englobam os mais variados objetos e serviços que são oferecidos a um 
público interessado em conhecer as comodidades, benefícios e prazeres que eles seriam capazes de 
proporcionar, ao menos em promessa. A fim de compreender essa característica social, Baudrillard 
(1995) propôs o termo “sociedade de consumo”. Nela, é como se as marcas e as imagens ganhassem 
vida própria, estabelecendo uma conexão direta com os consumidores. Mais recentemente, o uso da 
imagem da marca tornou-se estratégia fundamental para comercialização de novos produtos e 
serviços. 
 O que chama a atenção no consumo empreendido em nossos dias é a dimensão subjetiva 
transformada em uma oportunidade de mercado. Assim, valores e imagens que apelam para 
questões emocionais passam a ser vinculados às mercadorias. O consumo, portanto, passou a ser a 
força propulsora da sociedade capitalista, sendo disseminado como algo central e fundamentalmente 
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organizador da sociedade pós-Segunda Guerra. Trata-se, de uma mudança subjetiva e social que 
produziu efeitos em diversos aspectos da vida em sociedade, tanto em termos culturais quanto 
individuais.  
 Indissociável desse cenário, a promoção de um estilo de vida pautado no consumo tem 
causado sérios danos ambientais com consequências muitas vezes irreversíveis (O’CONNOR, 
2002; FOLADORI, 2001). Nota-se que o aspecto consumista da sociedade contemporânea tem 
negligenciado a capacidade de suporte do meio ambiente diante da exploração sistemática da 
natureza.  
 Diante desse cenário, o presente artigo teórico tem por objetivo compreender os efeitos 
socioambientais causados pelo consumo e por sua consequente produção de lixo. Para tanto, foi 
percorrido o seguinte trajeto: primeiramente, é apresentado um cenário geral sobre a disseminação e 
intensificação do consumo após a Segunda Guerra Mundial. Em seguida, buscamos analisar como a 
noção de subjetividade é operacionalizada para consolidar uma sociedade consumidora. Por fim, 
apresentamos o panorama de crise ambiental global que tem no consumo e na produção de lixo seu 
maior descompasso. Ao fazer uma articulação entre produção de mercadorias, consumo e lixo, o 
presente estudo justifica-se por apontar a insustentabilidade que o modo consumista de vida coloca 
para a relação entre homem e natureza na contemporaneidade. Ao final dessa trajetória, será 
possível evidenciar, como conclusão parcial, o grande desafio que está colocado para o século XXI: 
reconhecer e enfrentar a ligação indissociável entre consumo e lixo. 
 
2. O CONSUMO NA SOCIEDADE CAPITALISTA PÓS-GUERRA 
 

O consumo de bens e serviços tornou-se prática central da sociedade contemporânea que 
impulsiona o funcionamento do sistema capitalista. Ele foi revertido em uma prática comum, 
naturalizada e, às vezes, até banal. Passamos a vida consumindo diariamente, muitas vezes sem 
muito planejamento, apesar da necessidade de um aporte financeiro para sustentar isso que se 
tornou um hábito socialmente compartilhado. Toda sociedade, seja ela antiga ou moderna, utiliza-se 
do universo material que está à sua volta para suprir necessidades físicas e sociais. Mais 
recentemente, para além do âmbito material, o consumo passou a ser compreendido também como 
suporte para as relações sociais. O ato de consumir ganhou status, ou seja, tornou-se distintivo de 
uma condição social, estabelecendo vínculos entre pessoas e grupos. Para Lima (2010, p. 8-9) “a 
troca e o uso de objetos são práticas que criam e mantém vínculos entre os membros de uma 
sociedade e que, ao mesmo tempo, operam para fornecer sentido e ordenar a vida coletiva em uma 
totalidade”. Nesse sentido, desde as últimas décadas do século passado, a questão do consumo tem 
atraído à atenção de estudiosos e teóricos sociais (BARBOSA, 2004), tornando-se um tema 
relevante nos debates atuais. 

Desde as primeiras décadas do século XX, em função dos avanços industriais, a produção de 
bens e as práticas de consumo cresceram de maneira exponencial. O mundo ficou tão vinculado ao 
processo de produzir, vender e consumir mercadorias e/ou serviços que não conseguimos imaginar 
qualquer outra forma de estruturação dos negócios. Rifkin diz: 

 
Somos ensinados que adquirir e acumular bens materiais faz parte integral de nossa estada 
na Terra e que somos, pelo menos em parte, um reflexo do que temos. Nossa própria noção 
do modo como o mundo funciona baseia-se, em grande extensão, no que passamos a 
considerar como a necessidade primordial de trocar bens uns com os outros e de nos 
tornarmos membros da sociedade que possuem posses (RIFKIN, 2001, p. 3). 
 

De fato, a economia capitalista contemporânea é baseada fundamentalmente nas premissas 
da produção e do consumo, sendo que esses dois termos são irredutíveis e indissociáveis. Nesse 
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contexto de plena transformação, a industrialização e o comércio tiveram papel de destaque e o 
aumento da produção tornou-se indispensável para manter essa configuração socioeconômica.  

Em função do desenvolvimento industrial já mencionado, acrescido de novas estratégias de 
produção em massa edificadas pelos métodos taylorista e fordista, emerge a necessidade de criar 
novos mercados e buscar novas maneiras de estimular a população a aderir ao consumo. Sobre isso, 
Rifkin (2001, p. 84) assinala: “Frederic Taylor introduziu seus princípios de administração 
científica nas oficinas e nos escritórios das fábricas, revolucionando a organização de produção”. 
Em complemento, Bauman considera:  

 
O paradigma industrial incluía o princípio tailorista da racionalização, juntamente com a 
constante mecanização. Essa “racionalização” baseava-se na separação dos aspectos 
intelectual e manual do trabalho... O conhecimento social sistematizado a partir de cima e 
incorporado ao maquinário pelos projetistas. Quanto Taylor e os engenheiros tailoristas 
introduziram esses princípios no começo do século XX, seu objetivo explícito era forçar o 
controle da administração sobre os trabalhadores. Mas o modelo fordista era mais que isso, 
um local epistemológico de construção sobre o qual se erigia toda uma visão de mundo e a 
partir da qual ele se sobrepunha majestaticamente a totalidade da experiência vivida 
(BAUMAN, 2001, 67-68). 

 
 O fordismo, como método racional de industrialização, foi fundamental nessa época como 
“engenharia social orientada pela ordem” (BAUMAN, 2001, p. 68), repercutindo no âmbito do 
consumo. Tamanha foi a influência dos métodos científicos de Taylor e, posteriormente, de Ford, 
que ambos se tornaram referências para o avanço das indústrias. Bauman esclarece que como o 
“capitalismo pesado” (2001, p. 69), centrado na produção de bens materiais, estava em ampla 
ascensão, o taylorismo e o fordismo passaram a ser os principais modos de organização produtiva 
da sociedade moderna, interferindo em toda a cadeia industrial e ampliando a produção em um 
volume significativo. Isso repercutiu diretamente nas novas diretrizes para o consumo: os estoques 
precisavam ser liquidados, ou seja, consumidos. 
 No entanto, apenas o aumento da produtividade não era o bastante para que o sistema 
pudesse se manter e avançar. Foi quando o consumidor ganhou papel relevante para alimentar o 
funcionamento desse sistema. Isso evidenciava a importância de as pessoas adquirirem produtos e, 
dessa forma, contribuírem para a continuidade da cadeia produtiva das indústrias. A partir do 
período pós-Segunda Guerra, ganha espaço as áreas de marketing e comunicação na disseminação e 
consolidação do consumo (COBRA, 2002; SANTOS et al, 2009). O marketing, em larga escala, se 
intensificou após os anos 1950, especialmente graças aos meios de comunicação em massa 
(COBRA, 2002, CORRÊA, 2006). Ele contribuiu para fortalecer a cadeia de produção e consumo. 
As tecnologias de informação e comunicação de massa também colaboraram para estreitar a relação 
entre empresas e clientes, impactando fortemente o mercado. Rifkin mostra que, em meados de 
1960,  

 
A maioria das famílias tinha dois automóveis na garagem, lavadoras e secadoras nas 
lavanderias, aparelho de TV em cores ligado, no último volume, praticamente na sala de 
todas as casas. As empresas começaram a enfrentar uma nova realidade: a superprodução 
versus a queda na demanda de consumo. A questão não era mais como produzir com 
rapidez suficiente para acompanhar o mercado de consumo, mas como captar e manter 
atenção do consumidor por tempo suficiente para torná-lo um cliente fiel, ao longo do 
tempo (RIFKIN, 2001, p. 86-87). 

 
 O marketing e a comunicação tornaram-se instrumentos fundamentais para a configuração 
de uma nova estratégia de estímulo ao consumo. Suas intervenções buscavam atender as “novas 
necessidades” individuais e coletivas, apresentando o consumo como nova fonte de suprimento das 
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satisfações pessoais. Além disso, foi evidenciada a tendência das fábricas em disseminar a prática 
sistemática da chamada obsolescência programada (SILVA, 2012; LAYRARGUES, 2011). 
Atrelada à intervenção do marketing e da comunicação em massa, as indústrias e o governo, 
sobretudo o norte-americano, passaram a utilizar a obsolescência programada como uma das 
principais estratégias de estímulo para que os consumidores pudessem aderir às novidades 
colocadas no mercado, cuja durabilidade era bastante breve. A obsolescência programada 
corresponde a um procedimento intencional que objetiva a curta duração da vida útil das 
mercadorias, de modo a sustentar a operação continuada do consumo. 
 Paralelo isso, com o fim do conflito mundial, os EUA contavam com uma enorme 
capacidade industrial que necessitava ser mantida em funcionamento, o que se chocava com os 
produtos duráveis que eram consumidos apenas uma vez. Assim sendo, após a década de 1950, o 
economista e consultor de marketing do governo norte americano Victor Lebow redigiu o 
enunciado que, pode-se dizer, rege a sociedade de consumo até os dias atuais. Em um artigo 
intitulado como “Price Competition in 1955”, publicado no Journal of Retailing da Universidade 
de New York, encontra-se tal solução articulada por Lebow e que se tornaria praticamente uma 
norma do sistema capitalista. Ele disse: 
 

Our enormously productive economy demands that we make consumption our way of life, 
that we convert the buying and use of goods into rituals, that we seek our spiritual 
satisfactions, our ego satisfactions, in consumption. [...] We need things consumed, burned 
up, worn out, replaced, and discarded at an ever increasing pace (LEBOW, 1955, p.07). 

  
 Dessa forma, ambas (a obsolescência programada e as campanhas de marketing), se 
consolidaram como saída para a economia pós-guerra em crise, sendo adotadas tanto por governos 
quanto por indústrias. O desenvolvimento de um produto, com base na estratégia da obsolescência 
programada, prevê o fim da sua vida útil, seja pelo desgaste de suas peças, seja pelo avanço 
tecnológico que torna obrigatório a compra de um modelo mais atualizado. Conforme assinala Silva 
(2012, p. 187) “a obsolescência programada é filha da sociedade de consumo, mais especificamente 
do chamado consumismo”. Pode-se dizer, assim, que com a articulação entre marketing, produção 
em massa e obsolescência programada, inaugura-se uma nova configuração social marcada pelo 
consumismo. Trata-se de uma economia que se nutre da circulação constante e exponencial de 
novas mercadorias, gerando necessidades diversas tanto de produtos quanto de serviços.  
 Diante desse breve percurso sobre a emergência e consolidação da sociedade de consumo no 
século XX, cabe questionar quais são as consequências que o mesmo traz para o mundo 
contemporâneo. Sabendo que o principal motor de disseminação das práticas de consumo envolve a 
subjetividade passaremos, na próxima seção, a analisar como ocorre sua inscrição nas operações de 
mercado.  
 
3. UMA SUBJETIVIDADE PARA O CONSUMO 
 
 O modo de vida característico da contemporaneidade, pautado em valores capitalistas de 
produção e consumo, tem causado sérios efeitos colaterais em termos ambientais e sociais. Além 
das estratégias comerciais que exploram a obsolescência programada, outra dimensão que foi 
amplamente explorada refere-se à produção e circulação de componentes subjetivos que valorizam 
as práticas de consumo e de descarte. A disseminação de um modo de vida caracterizado pelo 
consumo, tem provocado danos ambientais graves que envolvem desde níveis locais até uma escala 
global (FOLADORI, 2001). 

Após os anos 1950, novos consumidores, em especial os advindos da guerra, foram lançados 
em um contexto social repleto de produtos diversificados, evidenciando as possibilidades de 
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satisfação e prazer. Conforme assinala Corrêa (2006, p. 11), “toda a produção foi orientada para 
atender as necessidades das populações que queriam se compensar por aqueles anos difíceis”. 
Sendo assim, o mundo globalizado e as inovações tecnológicas, sobretudo as digitais, encontraram 
nas estratégias de marketing uma maneira de atrelar aspectos subjetivos às marcas (BAUMAN, 
2008; LIPOVETSKY, 2004). A preocupação dos profissionais ligados ao marketing, com o passar 
do tempo, foi sendo sofisticada e passou a considerar as características subjetivas dos 
consumidores, expondo em campanhas publicitárias não apenas o produto propriamente dito, mas 
também associando-os às demandas e expectativas que os consumidores poderiam ter. Nesse 
sentido, experimentamos um universo no qual “a sociedade de consumo desenvolveu-se a um 
estágio tal que a imagem passou a ocupar o lugar da própria mercadoria” (FONTENELLE, 2005, p. 
64). É como se as marcas e as imagens ganhassem vida própria, proporcionando uma conexão 
direta com os consumidores; o uso da imagem e da marca tornou-se estratégia fundamental para 
comercialização de novos produtos e serviços. 
 Bauman (2008) explora outro ângulo ao discutir algumas características do que caracteriza 
como sociedade de consumidores. Para o autor: 

 
[...] ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria, e ninguém pode manter 
segura sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as 
capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. A “subjetividade” do 
“sujeito”, e a maior parte daquilo que essa subjetividade possibilita ao sujeito atingir, 
concentra-se num esforço sem fim para ela própria se tornar, e permanecer, uma mercadoria 
vendável. A característica mais proeminente da sociedade de consumidores – ainda que 
cuidadosamente disfarçada e encoberta – é a transformação dos consumidores em 
mercadorias; ou antes, sua dissolução no mar de mercadorias (BAUMAN, 2008, p.20). 
  

 O que chama a atenção na análise empreendida por esses dois autores é a dimensão subjetiva 
transformada em uma oportunidade de mercado. Fontenelle chega a considerar que “o marketing 
ganha destaque justamente quando a cultura assume o lugar de principal mercadoria do capitalismo 
contemporâneo” (2005, p. 65). Noções como as de prazer, individualidade, sedução, entre outras 
dimensões da subjetividade, são pontos de partida para planejar e executar as principais campanhas 
publicitárias e desenvolver um novo modelo econômico. Nessa direção, ocorreu uma ampliação do 
número de pesquisas sobre a esfera subjetiva, buscando vinculá-la ao funcionamento do mercado.  
 Aos poucos, o marketing torna-se a ferramenta central de disseminação dos componentes de 
subjetivação capitalistas que permeiam a sociedade de consumo. Ele contribui, em alguma medida, 
para colocar em circulação alguns aspectos subjetivos que alimentam a dinâmica do mercado. 
Sendo assim, cabe questionar: Quais os efeitos da produção de uma subjetividade voltada para o 
consumo, potencializada pelas diversas campanhas de marketing? É nesse sentido que a questão 
ambiental ganha relevância para este estudo, uma vez que, em nossa perspectiva de análise, o 
descarte, e sua inevitável produção de lixo, é indissociável de todo esse processo. Assim, trazemos a 
crise ambiental como uma problemática central decorrente do consumo.  
 A busca incessante pela compra de novos produtos, a insatisfação pessoal explorada de 
maneira recorrente, o estímulo às inovações e ao consumo tecnológico têm sido grandes aliados 
para promover a concentração de capital. Em contrapartida, tal busca tem gerado inúmeros 
problemas sociais e ambientais, sobretudo no que diz respeito à questão do um acúmulo de lixo em 
centros urbanos, sem precedentes na história. Apesar de a questão da geração de resíduos na 
atualidade ter trazido à tona os graves problemas gerados pela sociedade de consumo, ela é 
sistematicamente negligenciada pelas campanhas publicitárias que, simplesmente, promovem uma 
cisão entre consumo e produção de lixo. O consumidor, imerso nas idealizações exploradas pelas 
campanhas publicitárias, não se reconhece como um produtor de lixo, fato que tende a glamourizar 
o ato de consumir. Em nosso entendimento, estamos diante de um tema delicado e que precisa 
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urgentemente ser problematizado e discutido. Afinal de contas, tudo o que consumismo em escala 
planetária, transforma-se, rapidamente, em milhões de toneladas de resíduos. Nessa disseminação 
de componentes subjetivos ligados ao consumo, praticamente cega ao seu inevitável resultado que é 
o lixo, produzidos mais do que o planeta consegue suportar.  
 As abordagens críticas da sociedade de consumo englobam não somente o aspecto 
econômico ou social, mas, especialmente, os seus efeitos ambientais. Entretanto, elas ainda 
continuam restritas aos contextos acadêmico, militante e dos movimentos sociais. Trabalhos 
recentes (SILVA, 2012; LAYRARGUES, 2011) têm indicado o consumismo como um dos 
responsáveis, senão o principal, por crises ambientais e pela ampliação da exploração dos recursos 
naturais para a geração de matérias-primas voltadas à fabricação sempre exacerbada mercadorias. 
Estimativas apontam, conforme considera Silva (2012, p. 186), que “se todos os habitantes do 
planeta alcançarem as mesmas taxas de consumo dos países desenvolvidos, precisaríamos do 
equivalente a quatro ou cinco planetas”. Desde já é possível dizer que esta situação ganha contornos 
cada vez mais insustentáveis.   
 Conforme evidenciado pelo documentário de Fox (2005), durante as três últimas décadas do 
século XX foram consumidos 33% dos recursos naturais do planeta; Nos EUA restam menos de 4% 
de toda sua floresta original e 40% dos cursos de água estão impróprias paro o consumo. Ainda de 
acordo com o referido documentário, os EUA possuem 5% da população mundial, no entanto, 
utiliza-se mais de 30% dos recursos mundiais. Além disso, os recursos não renováveis beiram à 
escassez, como é o caso das reservas de petróleo e de diversos minérios utilizados para a fabricação 
dos mais diferentes produtos, que hoje se tornaram “vitais” para a sociedade. Um dos fatores 
amplamente criticados no que se refere à sociedade de consumo é a própria estratégia da 
obsolescência programada que é considerada a principal responsável por intensificar o consumismo, 
demandar a exploração de recursos naturais e produzir resíduos, elevando ainda mais os riscos 
ambientais (SILVA, 2012; LAYRARGUES, 2011).  
 Quando o consumo torna-se um componente de subjetivação amplamente compartilhado e 
disseminado no social como uma prática natural, seus efeitos são alarmantes. Diante deles, cabe 
questionar: Quais os limites desse consumismo e suas consequências para a sociedade e para a 
natureza? Como estender a análise do consumo para o debate sobre a sustentabilidade? Podemos 
falar em sustentabilidade sem questionar as bases atuais do consumo desenfreado? O debate sobre 
tais questões é delicado e urgente, sobretudo no que se refere às crises ambientais geradas e às 
possibilidades de adotarmos práticas mais sustentáveis no cotidiano. A seção seguinte abordará 
essas questões.  
  
4. AS CRISES AMBIENTAIS E A PRODUÇÃO DE LIXO  
 
 A problemática das relações entre o homem e a natureza é considerada por ambientalistas e 
cientistas uma das questões mais urgentes que a humanidade enfrenta nos dias de hoje, sendo 
discutida em eventos internacionais, especialmente nas últimas décadas (PIERRI, 2001; 
O’CONNOR, 2002; JACOBI, 2005; SEGHEZZO, 2009; BECK, 2011; STENGERS, 2015). Os 
crescentes problemas sociais, políticos e especialmente ambientais, enfrentados pelos diferentes 
países, têm levado a um debate sobre a preocupante ameaça de catástrofes sociais e ambientais que 
nos cercam. Tais problemas, entretanto, só podem ser abordados mediante o questionamento 
incisivo acerca das bases fundamentais do capitalismo vigente, sobretudo no que se refere aos 
efeitos gerados pelas práticas da sociedade de consumo (BAUMAN, 2008; LIPOVETSKY, 2004).  

O processo sistemático de destruição da natureza e os recorrentes problemas urbanos vêm 
sendo gradativamente intensificado pela lógica do consumismo, sendo “a cultura do consumismo 
como um dos alvos da crítica a sociedade moderna” (LAYRARGUES, 2011, p. 189). Isso evidencia 
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a difícil relação entre homem e natureza. As mudanças climáticas no cenário global, o colapso dos 
oceanos e catástrofes naturais já não são mais apenas previsões alarmistas (STENGERS, 2015; 
BECK, 2011). São situações concretas, geradas pelo processo de mercantilização da natureza, sendo 
este cada vez mais crescente, incluindo a exploração predatória da biodiversidade global e seus 
ecossistemas. A exploração desenfreada dos recursos naturais começa, portanto, a demonstrar sua 
dimensão mais dramática: inundações, secas, poluição do ar, envenenamento dos alimentos com 
pesticidas (que causam câncer, por exemplo), chuva ácida, deslizamento de terras, contaminação 
dos lençóis freáticos, acúmulo de lixo nos centros urbanos, o aumento da pobreza e de 
desigualdades sociais, são problemas crescentes que não podem mais ser negligenciados. 

Diante desse cenário, diversos setores da sociedade têm concentrado seus esforços em prol 
de uma atenção mais focada nas questões ambientais. Nesse sentido, ao final de 1960 e início de 
1970, o debate ecológico ganhou destaque nas esferas políticas internacionais, colocando em 
evidência as noções de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável (PIERRI, 2001; 
FOLADORI, 2001; JACOBI, 2005). Diversos estudos da época alertavam sobre os efeitos 
destrutivos que o processo acelerado de urbanização e industrialização vinha causando sobre a 
natureza (EHRLICH, 1968; CARSON, 1969; MEADOWS et. al., 1972; GOLDSMITH et. al., 
1972). Além disso, a década de 1970 coincide com uma crise econômica mundial (FOLADORI, 
2001; O´CONNOR, 2002), sobretudo a do petróleo, que evidenciou a dependência mundial desse 
recurso natural.  
 Dentre os debates internacionais, destacamos a realização da Primeira Conferência Mundial 
sobre o Homem e o Meio Ambiente, realizada em 1972 (Estocolmo – Suécia) e presidida pela 
Organização das Nações Unidas (ONU). Outra importante conferência a ser demarcada refere-se a 
proposta efetivada pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que teve seus 
trabalhos consolidados em 1987 com a publicação do relatório “Nosso Futuro Comum”, também 
conhecido como “Relatório Brundtland”, documento em que a expressão “desenvolvimento 
sustentável” foi mundialmente disseminada (PIERRI, 2001; SEGHEZZO, 2009). Estes dois eventos 
assinalam o momento em que  a questão ambiental foi efetivamente introduzida na agenda política 
mundial (PIERRI, 2001; DOVERS; 1996).  
 Apesar disso, os avanços em direção a um maior comprometimento com a preservação da 
natureza ainda são mínimos. Nesse sentido, diversos autores (PIERRI, 2001; O’CONNOR, 2002) 
têm apontado que as discussões mundiais acerca do desenvolvimento sustentável e dos problemas 
emergentes nas cidades são temáticas que se concentram, em larga medida, nos aspectos técnicos e 
econômicos em detrimento de uma dimensão política que realmente envolve tais questões. Os 
efeitos destrutivos decorrentes do modo de vida urbano consumista e seus desdobramentos, 
especialmente no que tange a problemática da geração de resíduos, ainda carecem de reflexões mais 
abrangentes em se tratando do cenário brasileiro. 
 Dentre os principais efeitos danosos da sociedade contemporânea consumista, destacamos 
para o contexto deste estudo, a produção sistemática de lixo. Quanto mais se consome, mais ele é 
produzido. Temos, portanto, o estabelecimento de “um círculo vicioso que envolve a seguinte 
sucessão de práticas: produzir bens e serviços – consumir – descartar – produzir lixo” 
(RODRIGUES; MANSANO, 2013, p. 10). Milhares de toneladas de resíduos são diariamente 
gerados pela população urbana e as providências para evitá-los ou oferecer-lhes o destino mais 
adequado ainda são limitadas (JACOBI; BESEN, 2011).  
 Os países desenvolvidos, embora sejam os maiores produtores de lixo, possuem melhores 
sistemas de gestão integrada e uma maior capacidade de equacionamento sobre a questão dos 
resíduos sólidos. Já nos centros urbanos dos países em desenvolvimento, verificam-se grandes 
dificuldades em assegurar um controle de qualidade ambiental de maneira eficiente, especialmente 
em se tratando de manutenção de gestão e destinação adequada de resíduos (Idem). Só no Brasil, 
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em 2014, a geração total de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) foi de aproximadamente 78,6 milhões 
de toneladas. Embora, deste total, o índice de cobertura de coleta seja de 90,6%, temos ainda pouco 
mais de 7 milhões de toneladas de RSU que deixaram de ser coletadas no país neste ano e, 
consequentemente, tiveram uma destinação inadequada (ABRELPE, 2014). Os resíduos produzidos 
e não coletados são depositados de maneira imprópria nas avenidas, ruas, córregos, rios e terrenos 
baldios. Com efeito, isso tem causando a proliferação de insetos e agentes transmissores de 
doenças, a poluição do ar atmosférico, além de assoreamento de rios, córregos e entupimento de 
bueiros, com consequente aumento de enchentes nas épocas de chuva (JACOBI; BESEN, 2011). 
Tal prática impacta direta ou indiretamente na qualidade da saúde pública e da preservação 
ambiental.  No Brasil, o sistema de coleta seletiva ainda é fragil e a infraestrutura de diversas 
cidades do país não estão devidamente preparadas para receber os resíduos gerados, em virtude do 
acelerado ritmo de produção, consumo e descarte (ABRELPE, 2014; JACOBI; BESEN, 2011).  
 No que se refere à legislação sobre limpeza urbana de nosso país, em particular o manejo 
dos resíduos sólidos, foi sancionada e aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
pela Lei n. 12.305, de 2010, regulamentada por meio do Decreto n. 7.404, de 2010, após vinte anos 
de tramitação no Congresso Nacional. Ela  estabelece um importante marco regulatório em nível 
nacional. A política nacional estabelecida em 2010 estipulou alguns objetivos a serem alcançados,  
dentre os quais destacamos: a eliminação dos lixões de todo o país, a implementação da coleta 
seletiva e da logística reversa daqueles resíduos considerados perigosos a saúde e ao meio ambiente 
(que responsabiliza o fabricante pela destinação correta do lixo por ele gerado), visando estabelecer 
em todo o país, estados e municípios a gestão integrada e o gerenciamento dos resíduos sólidos. 
Embora a criação de uma política nacional (BRASIL, 2010) possa ter significado um avanço em 
termos legais e institucionais, percebemos, no entanto, que grande parte dos objetivos propostos 
pelo plano não conseguiram atingir aos níveis propostos. Pelo contrário, os resultados foram muito 
abaixo do esperado, conforme apontam os dados apresentados pelo “Panorama dos Resíduos 
Sólidos no Brasil 2014” (ABRELPE, 2014).  
 Vale ressaltar que o prazo estipulado para cumprimento dos objetivos determinado pela 
própria política era o final do ano de 2014. Contudo, apesar dos esforços empreendidos desde a 
implementação da lei e alguns pequenos avanços registrados, as metas principais não foram 
atingidas; a evolução em termos de gestão de resíduos tem sido bastante lenta, o percentual de 
resíduos encaminhados para aterros sanitários permaneceu praticamente inalterado nos últimos anos 
e menos de 65% dos municípios contam com iniciativas de coleta seletiva (ABRELPE, 2014). De 
acordo com o relatório, os índices registrados ao final do prazo estabelecido demonstram 
claramente que a situação está bastante distante daquilo que foi discutido e proposto. Nesse sentido, 
o gerenciamento compartilhado e integrado dos resíduos sólidos, bem como a destinação e/ou 
disposição final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010) também se tornam ações desafiadoras, 
à medida que nem governos, nem empresas, nem sequer a sociedade civil conseguem impelementar 
medidas de correção e prevenção.  
 Nota-se que o projeto nacional de não geração, redução e reutilização das mercadorias 
(Idem), pouco explorado por campanhas publicitárias governamentais e empresariais, envolve 
dimensões que confrontam diretamente os valores capitalistas que permeiam a sociedade de 
consumo da atualidade. Como já assinalado, tais campanhas tendem a estimular a obsolescência 
programada e o consumo de massa, negligenciando a produção sistemática de lixo delas 
decorrentes. Além disso, tais estratégias reforçam a cisão entre o ato de consumir e a geração de 
resíduos.  
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5. CONCLUSÃO 
 
 Ao final deste percurso, ressaltamos que todo consumidor é, simultaneamente, um produtor 
de lixo. Tal situação, como visto, é pouco ou nada abordada nas campanhas publicitárias. Assim, o 
que se nota é a recorrente  intensificação da obsolescência das mercadorias empreendida por uma 
parte significativa das indústrias que desconsideram sua responsabilidade nessa produção, com 
objetivo claro de aumentar sua rentabilidade. Nessa direção, caminham  também as estratégias de 
marketing e comunicação que reforçam a adesão a valores de mercado, praticamente 
desconsiderando as possibilidades de construir um modo de vida mais sustentável.  
 Consideramos que a negligência nas campanhas publicitárias em relação à geração de lixo 
deve-se ao fato de que este (o lixo) praticamente atrapalha as estratégias de venda que buscam 
estimular novas formas de consumo e novos modos de satisfação de necessidades. Neste caso, o 
princípio da reciclagem acaba por amenizar  os efeitos do consumo e do descarte. Assim, o 
consumidor pode consumir “tranquilamente”, uma vez a reciclagem amenizaria ou mesmo anularia 
o problema ambiental. Será mesmo? Apesar de reconhecer a importância da reciclagem nesse 
momento histórico, questionamos se ela, em alguma medida, não estaria servindo para legitimar 
ainda mais a prática consumista da sociedade contemporânea, uma vez que não coloca diretamente 
em xeque os efeitos corrosivos do ato de consumir. A tendência quase que exclusiva em valorizar (o 
que não quer dizer realizar de fato) as práticas de reciclagem por parte de empresas privadas e 
governos, em detrimento dos princípios da não geração, redução e reutilização, reduz o problema a 
uma esfera que não questiona os valores de mercado.  
 Diante desse cenário, cabe-nos perguntar nesta finalização: Como repensar os modos de vida 
e a configuração sustentável das cidades diante da dualidade consumo-descarte? Podemos falar em 
sustentabilidade sem problematizar a sociedade de consumo, sua tendência à exploração predatória 
da natureza e sua inevitável produção de lixo? São questões urgentes que colocam a demanda por 
debates entre diferentes agentes socias a fim de que a dicotomia entre consumo e produção de lixo 
seja desnaturalizada e colocada em pauta de maneira categórica.  
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AS PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO: O CONSUMO  E AS RELAÇÕES DE AFETO NO 

ATO DE COMPRAR EM UM SUPERMERCADO1 
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RESUMO 
  
 

Esse artigo busca desenvolver reflexões e explorar um cenário único: o afeto no ato do consumo, e 
tem como objetivo compreender como a cultura material constitui identidade social, no sentido de 
pertencimento, sob a perspectiva de compra em um supermercado a partir das escolhas de compra 
de produtos de abastecimento do lar. Várias perspectivas conceituais serão utilizadas para 
apresentar um cenário ampliado de discussões sobre o assunto e suas diversas relações entre cultura, 
sociedade e consumo em um supermercado que chamo de expandido, por meio do uso e da 
interação dos dispositivos móveis nas escolhas de compra, e suas relações entre o consumo e afeto. 
Levanto uma reflexão sob o olhar do consumidor. Qual é a experiência de compra do consumidor a 
partir da interação dos dispositivos móveis nas compras domésticas de abastecimento? 
Considerando que a compreensão do ato de comprar vai além do consumo, não sendo somente uma 
função utilitária de abastecimento das necessidades diárias, mas sim um aspecto sociocultural. 

Palavras-chave: Consumo; Afeto; Supermercado; Comunicação, Hipermodernidade. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A revolução do consumo na era da hipermodernidade, altera conceitos, o comportamento 
das pes soas, da família, da sociedade e as formas de compra e venda, enfim a estrutura comercial da 
indústria e do varejo. Um fenômeno que: 

 
Adquire uma velocidade espantosa, passando a interferir diretamente em comportamentos e 
modos de vida, na medida em que define a situação paradoxal da sociedade contemporânea, 
dividida de modo quase esquizofrénico entre a cultura do excesso e o elogio da moderação. 
(LIPOVETSKY, 2004 p.54). 

 

Na tentativa de explicar o tempo presente Lipovetsky 2007, classifica a sociedade atual 
como a era dos Hiper,s: Hipermercado, hiperconsumo, hiperconsumidor, hipermídia: em 
decorrência de “uma sociedade liberal, caracterizada pelo movimento pela fluidez, pela 
flexibilidade; indiferente como nunca antes se foi aos grandes princípios estruturantes da 
                                                
1 Trabalho inscrito para o GT de Comunicação e Consumo, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2 Mestranda da Universidade Tuiuti do Paraná do programa de Comunicação e Linguagens, 
paula_izabela@yahoo.com.br.  
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modernidade” (LIPOVETSKY; CHARLES, 2004, p.26).  A partir dessa perspectiva o consumo torna-
se o centro no processo das práticas comunicacionais,  uma  reprodução dos aspectos sociais de 
cultura e consumo. O sistema capitalista resultou em um novo estilo de vida para as pessoas que 
passaram a ocupar uma função na divisão do trabalho, trazendo mudanças radicais nos hábitos de 
consumo, nos processos de trabalho, nas estruturas políticas, geográficas e novas formas 
comerciais. Significa não somente uma modificação nos hábitos de consumo que envolvem os 
gostos as preferências de compra, mas também uma ressignificação da cultura moderna. A 
compreensão do ato de comprar vai além do consumo, não é somente uma função utilitária de 
abastecimento das necessidades básicas e supérfluas diárias. Essa mudança de paradigma da 
perspectiva sob a ótica econômica e capitalista centrada na produção industrial em massa para uma 
perspectiva de consumo individual e consciente focado na geração de valor em uma percepção de 
valor no sentido do afeto  e no cuidado com a saúde e o meio ambiente.  
 
 
 
2. RELAÇÕES DE AFETO NO ATO DE COMPRAR  
 

O ato de comprar está diretamente ligado ao consumo de bens materiais, na perspectiva de 
Miller e outros autores como Alan Warde, o consumo está diretamente relacionado a outras 
dimensões da vida, envolvendo variáveis como questões religiosas, culturais, emocionais entre 
outras, que estabelecem alguns critérios nas escolhas de compra. Para eles muitas vezes acabamos 
confirmando e nos reconhecendo em objetos e produtos que nos satisfazem. O termo afeto será 
abordado na perspectiva que envolvem a revelação dos vínculos afetivos através do ato de comprar, 
especificamente para equacionar a complexidade deste cenário, o uso da cultura material é utilizada 
como referência conceitual para identificar os aspectos que permeiam aos diferentes papéis na 
experiência de compra. Neste contexto a cultura material se estabelece em relação aos objetos com 
os quais os indivíduos mantém contato, coisas materiais do dia a dia ou seja objetos de seu 
cotidiano, “muito do que nos torna o que somos existe não através de nossa consciência ou corpo, 
mas como um ambiente exterior que nos habita e nos incita”. (MILLER, 2010, p. 51). O indivíduo 
também é influenciado por elementos externos que de forma inconsciente do ambiente exterior de 
coisas materiais, porque esses objetos “operam pela invisibilidade e por serem despercebidos, um 
estado que geralmente atingem por serem familiares e tidos como certos” (MILLER, 2010, p. 51). 
A relação entre os objetos, contribui para uma reconfiguração cultural3. “Essa capacidade de algo 
inesperado que os objetos tem de sair do foco, de jazer periféricos à nossa visão e ainda assim 
determinar nosso comportamento e nossa identidade.” (MILLER, 2010. p. 79). Mesmo que as 
coisas materiais atuem de forma invisível,  os objetos constituem artefatos culturais e seu conjunto 
estabelece o que o indivíduo é.  As “coisas materiais expressam nossos relacionamentos e nossos 
valores, às vezes como indivíduos, outras em relação a uma família.” (MILLER, 2012, p. 107). Ao 
identificar que a cultura material está totalmente relacionada aos objetos nos conceitos do autor, é 
evidente a necessidade de que ao abordar o tema, envolve também a necessidade de abordar o 
consumo.  

Se nós reduzirmos o consumo à compra, nós iríamos ignorar o que para mim era um 
processo mais importante. Para mim, o consumo não era apenas comprar coisas, ele era a 
forma como nós ulteriormente transformávamos os bens que tínhamos comprado – um 

                                                
3  O termo Cultura é utilizado na dissertação significa ‘um estado ou um hábito mental ou, ainda, um corpo de 
atividades intelectuais e morais, agora significa também todo um modo de vida.” (WILLIANS, p. 20, 1969). 
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processo muito mais ativo (MILLER, 2012, p. 64). 
 

O que ocorre no processo de compra é o uso e a transformação dos objetos em uma 
referência afetiva individual ou coletiva se levarmos em consideração qual é o fator de importância 
e o objetivo da escolha dos produtos envolvidos em um processo comunicacional.  Ao analisar a 
perspectiva da cultura material, “ os trecos, ou seja as coisas, como as roupas, não nos representam, 
mas de fato constituem quem somos” (MILLER, 2010, p. 23), Para exemplificar o conceito de 
cultura material: 

As roupas representam diferenças de gênero, mas também de classe, nível de educação, 
cultura de origem, confiança ou timidez, função ocupacional, em contraste com o lazer 
noturno. A indumentária era uma espécie de pseudolinguagem que podia dizer quem 
éramos (MILLER, 2010. P. 21).  

Para os consumidores em um supermercado, as compras de alimentação diária, e demais 
produtos de limpeza para as necessidades básicas, atuariam de forma semelhante. Neste contexto, 
por atrás dos objetos estão os significados atribuídos a nós mesmos, traduzindo nossa identidade, ou 
seja somos o que temos, tudo que compramos tem uma estreita relação de cultura que traduz um 
sentimento de pertencimento e identidade. Desde a antiguidade as pessoas consomem bens criados 
por elas próprias ou por outros. Ao consumir estamos de certa forma satisfazendo necessidades, 
sejam elas pessoais ou coletivas. Dentro do campo da comunicação o consumo é contemplado como 
um fenômeno sociocultural que implica em seus diversos usos ou apropriações. A prática do 
consumo está baseada em uma cultura de materialidades que a partir da criação dos bens, que de 
certo modo não implicam simplesmente em bens palpáveis, mas em estabelecer relações 
comunicacionais.  

A todo instante, estamos partilhando valores individuais e coletivos nas redes sociais, 
whatsapp, e-mail, interagindo com dispositivos  móveis para comprar e nos comunicar. O ato de 
consumir, possui uma relação direta entre o sujeito e a cultura, produzir produtos e serviços, 
participar, comunicar, pertencer, estar em rede, buscar e ter visibilidade fazem parte do contexto 
social da vida humana na hipermodernidade, Lipovetsky (2007). Podemos considerar que nossas 
escolhas possuem também um impacto significativo na percepção que as outras pessoas possuem 
sobre nós, a cultura está diretamente ligada as coisas, objetos materiais ou imateriais, “o sistema de 
coisas, com sua ordem interna fazem de nós as pessoas que somos’’(MILLER, 2013, p.83). 
Instaura-se uma nova forma cultural de expressão, convivência, economia e consumo. A cultura 
“liga-se também a novos tipos de relações pessoais e sociais, constituindo um reconhecimento de 
separação prática e uma forma de acentuar alternativas” (WILIANS, 1969 p 19), identificada não 
apenas nas transformações industriais, mas político social e individual. Em uma outra perspectiva o 
termo “consumo’’ significa que o problema é um tanto intrínseco à atividade. Consumir algo, é usar 
algo, na realidade, destruir a própria cultura material. “O ponto dominante aqui é que é a 
mercadoria que, na verdade, produz a relação, entre ela mesma e as várias pessoas que trabalham 
com ela, mas também a relação entre estas pessoas ao longo da cadeia’’(MILLER p. 5, 2007). Neste 
sentido destaca a falta de percepção do senso de humanidade das pessoas ao realizarem suas 
compras, anulando nos processos de produção e consumo, o fator humano, que não está separado de 
sua materialidade, o trabalho humano está sempre presente desde o início do processo produtivo e 
em todas as etapas da cadeia logística4 de distribuição das mercadorias no processo de consumo.  

                                                
4 O termo  Cadeia Logística:  Envolve um processo que integra o fluxo de produção e informação de mercadorias, 
desde o planejamento de produção de um produto, passando pelos fornecedores de matérias-primas e componentes de 
produção, pelo armazenamento do produto final até ser encaminhado para a etapa de distribuição e transporte aos 



745

 

O tema consumo será abordado como uma prática social em que estão presentes os 
processos de trocas para além simplesmente das mercadorias como produtos, mas incluem 
significados, relações de poder e principalmente afetos. No sentido de “como o consumo se conecta 
com outras esferas da experiência humana e em que medida ele funciona como uma ‘janela’ para o 
entendimento de múltiplos processos sociais e culturais” (BARBOSA, 2008, p. 11). Ao realizar as 
compras de abastecimento doméstico, mesmo que feitas por indivíduos diferentes, um ou mais 
moradores por domicílio e independente do poder aquisitivo de cada um, as pessoas que vivem nas 
cidades precisam frequentar os supermercados. 
 

2.1 COMPRAR: UM ATO DE AMOR 

 Para explicar como ocorre a relação de amor aplicada nas compras cotidianas de 
abastecimento do lar, recorro aos estudos da teoria das compras criada pelo autor Antropólogo 
Daniel Miller (2002), em sua pesquisa etnográfica desenvolvida no período de um ano em uma rua 
do norte de Londres. Nessa pesquisa identificou que o objetivo principal da compra não está 
diretamente ligada em adquirir os objetos que as pessoas querem, mas sim nas relações entre os 
indivíduos que desejam determinados objetos, ou seja o ato de comprar se posiciona em um sistema 
de relações entre as pessoas para quem compra e nas relações com as quais mantém contato. As 
compras no sentido antropológico do termo como um sacrifício aos deuses em um sentido em que 
comprar representa um momento crucial em que o trabalho produtivo se transforma em um 
processo de consumo. Como antropólogo “há uma analogia clara entre os estágios do sacrifício e o 
ato de comprar no sentido da atuação ritos devocionais” (MILLER, 2002 p. 87) o sentido dado ao 
termo “Sacrifício” pelo autor é no sentido das ações de compra do cotidiano, como sendo o Amor 
devocional, tendo nas compras um objetivo de alteridade aos companheiros, a própria casa, aos 
filhos etc. “o ato de comprar é a interpretação do outro como sujeito que deseja” (MILLER, 2002, 
p. 162). O amor relacionado ao cuidado com o outro, dessa forma, as compras realizadas em seu 
estudo são representam em sua maioria a dona de casa, esposa, mãe, que nem sempre como 
compradora realiza seus desejos por julgar as necessidades e desejos do outro mais importante. Para 
explicar as motivações que estão presentes nas práticas cotidianas dos compradores, o autor que 
divide seus estudos em 3 estágios, sobre tudo aborda o ato de comprar como um ritual de sacrifício. 
No primeiro estágio destaca a “visão do excesso” momento em que tudo que foi adquirido, um 
acúmulo de recursos será transformado no momento em que esses recursos serão então gastos, a 
transformação do trabalho em dinheiro. O segundo estágio é denominado de a “fumaça ascende até 
a divindade”, transformação do desperdício em oferenda, momento em que ocorre de forma 
simbólica ou real a desistência de recursos em favor da divindade, as compras tem uma intensão 
inicial de dispêndio a favor dos objetos de devoção ou seja os adquirir os produtos pretendidos mas 
no final na prática as metas prioritárias acabam sendo atingir maior economia nas compras. O valor 
dado a sensação de economizar é o que determina os atos reais de compra. O terceiro estágio é 
identificado pelo autor como a “refeição sacrificial” o momento em que ocorre as relações sociais 
de afeto com a sociedade, onde o esposo, esposa a família que durante os dois primeiros estágios 
eram idealizados, se torna real em que a compradora “expressa seu amor e devoção no mesmo grau 
em que consegue trazer à tona os desejos muito específicos e muitas vezes passageiros de cada 
objeto individualizado do amor.” (MILLER, 2002, p. 122). O chegar em casa com as compras a 
transformação dos objetos em alimentos, carinho e presentes. O conceito de presente demonstra o 
                                                                                                                                                            
estabelecimentos de venda como por exemplo o supermercado que receberá as mercadorias para atender as 
necessidades do cliente, ou seja do consumidor final. 
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prazer dirigido ao outro no momento das compras.   

[...] O amor aqui descrito tem muito mais a ver com obrigação, dever e um conjunto de 
predisposições que já́ existiam antes do relacionamento que os trouxe à tona. [...] demonstra 
o papel limitado da escolha nos relacionamentos familiares e isso, por sua vez, se refletiu 
no papel limitado que a escolha tem, quando se estuda o modo como as mercadorias são 
utilizadas como parte da tecnologia do amor no interior das famílias (Miller, 2002. p. 152).  

A família possui um papel de grande importância nos hábitos de consumo “...a família é a 
mais importante influência nas atitudes e comportamentos dos indivíduos. Como consumidores, 
somos a criação de nossas famílias na maior extensão” (BLACKWELL, MINIARD E ENGEL 
2005, p. 408). Cada um dos membros de uma família pode desempenhar diferentes papéis no 
momento da compra, que nos estudos dos autores estão divididos em iniciador, influenciador, 
decisor, comprador e usuário que mudam durante o longo do processo da compra dependendo do 
objetivo, usuário, tipo de produto, quantidade de recursos financeiros disponíveis. Mesmo quando 
não estão presentes, esposos, crianças e outros membros da família possuem um papel de influencia 
nas decisões de compra uns dos outros, como o ocorrido nos estudos de Miller (2002), quando a 
dona de casa vai sozinha até o supermercado e escolhe os produtos de acordo com as preferências e 
o gosto dos filhos ou do esposo. Na perspectiva de Miller o ato de comprar é interpretado como um 
ato de devoção acompanhado do fator de gênero incorporado a compra. Neste cenário as donas de 
casa preocupadas com a organização a estética da casa e com os membros da família. “Uma 
apreciação mais profunda das coisas nos levará a uma apreciação mais profunda das pessoas” 
(MILLER, 2010. p. 12) constitui uma cosmologia fundamental das compras pelo fato das mulheres 
estarem contidas no imaginário social do ser mulher. Não podemos deixar de considerar o fato de 
que o conceito tradicional de família também vem sofrendo alterações culturais ao longo do tempo, 
os novos modelos familiares vem substituindo o modelo da família tradicional, as principais 
diferenças estão no desaparecimento da infância, redução da idade adulta, alterações hierárquicas 
entre pais e filhos, aumento da sensação de não pertencimento, cada vez mais a mídia vem 
exercendo um papel importante, na formação cultural atual da sociedade caracterizada pela era da 
hipermodernidade e das redes sociais. A reflexão que apresento, destaca-se por observar as 
transformações culturais e comunicacionais ocorridas nas relações comerciais, na tentativa de 
compreender as escolhas de compra dos consumidores que realizam suas compras de abastecimento 
em um supermercado. A teoria das compras reflete os valores e afetos da sociedade no ato do 
consumo como o sacrifício devocional que se fazem presentes na experiência de compra em um 
supermercado durante o processo de compra. 

 

3. O CONSUMO E AS INTERAÇÕES SOCIAIS NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO  

Na sociedade o papel do consumo se caracteriza por uma forma de interação e pertencer, 
consumindo o indivíduo passa a ter acesso a bens e serviços, consequentemente tem acesso ao 
social, diferenciando ou identificando-se com os outros, assim comunica-se e interage com eles.  Na 
hipermodernidade perceber as modificações ocorridas nos produtos promove um prazer pelas 
novidades e exigindo um desejo de “renovar sua vivência do tempo, revivificá-las por meio das 
novidades’ (LIPOVETSKY 2004, p. 79). Por meio dessa comunicação indenitária os objetos e 
serviços que “compramos diz algo sobre quem somos” (CAMPBELL, 2006, p. 52), as reações 
resultantes da compra de um determinado produto pode nos identificar ao grupo que pertencemos 
ou aquele que buscamos pertencer. Perante a complexidade que envolve o ato do consumo,  
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Canclini (1995) propõe definir o conceito de consumo, para além da simples troca de mercadorias 
mas como um fenômeno que agrega relações de colaboração, transação e interações  mais 
complexas entre as pessoas, a existência de um simbolismo por trás do ato de consumo, que 
influencia diretamente as suas relações sociais. Ao comprar um produto o indivíduo também pensa 
sobre seu espaço no mundo, que lugar ocupa, sua representatividade em meio as múltiplas funções 
desempenhadas no cotidiano  e não simplesmente satisfazer sua necessidade. 

Propongo partir de una definición: el consumo es el conjunto de procesos socioculturales en 
que se realizan la apropiación y los usos de los productos. Esta caracterización ayuda a ver 
los actos a través de los cuales consumimos como algo más que ejercicios de gustos, 
antojos y compras irreflexivas, según suponen los juicios moralistas, o actitudes 
individuales, tal como suelen explorarse en encuestas de mercado. (CANCLINI, 1995, p. 
41-55). 

Proponho partir de uma definição: o consumo é o conjunto de processos socioculturais em 
que  se realizam a apropriação e os usos dos produtos. Esta caracterização ajuda a enxergar 
os atos através dos quais nós consumimos  além de simplesmente exercer os gostos, 
caprichos e compras impensadas, conforme julgam os moralistas, ou atitudes individuais, 
como são frequentemente exploradas nas pesquisas de mercado. (Minha tradução). 

  No livro Consumidores e Cidadãos do autor Canclini, insita a reflexão sobre consumo como 
forma de significação da vida social para exercer a cidadania, compreender a utilização dos 
produtos e para pensar o próprio corpo.  Esse conceito evidencia que o ato de consumir serve para 
pensar, refletindo as relações entre as pessoas e a cidadania, “o consumo é um processo em que os 
desejos se transformam em demandas e em atos socialmente regulados” (CANCLINI, 1995, p. 59). 
Não sendo um ato meramente individual, reflete a atuação do processo de globalização e as 
transformações que acontecem em função de negociações identitárias, gerando uma hibridização de 
culturas, ao consumir a sociedade participa de um cenário de disputas pelas mercadorias  
produzidas e pela maneira de usá-las. Essa representatividade é abordada também sob a perspectiva 
da inserção das tecnologias de comunicação no processo de consumo em um supermercado 
expandido. Como seria a experiência de compra a partir da interação dos dispositivos móveis nas 
compras de abastecimento do lar em um supermercado expandido? Termo que classifico como 
Supermercado Expandido, compreendido por:  

Gôndolas virtuais, a experiência de compra ocorre fora do espaço físico do supermercado 
tradicional, transformando o tradicional autosserviço, que se reconfigura em uma prática 
comunicacional que independe da presença física e sem contato de verbalização ao pedir 
por um produto, situação que chamo de autosserviço virtual. Com o acesso à internet a 
comercialização dos produtos no supermercado muda a forma como se estabelecem as 
relações e o modo de comunicação entre os indivíduos e as tecnologias de comunicação. 
(RODRIGUES, 2016, p. 2). 

A expansão da “comunicação móvel’5 a partir da popularidade da Internet presente em 
qualquer lugar com acesso aos dispositivos móveis (tablet, notebook, smartphone), o ambiente 
                                                

5 Entende-se por comunicação móvel, ou comunicação ubíquoa: o termo ubíquo se refere a comunicação de dados, que 
muda a partir da transferência de informações entre dois ou mais objetos sem estarem fisicamente conectados. 
(RODRIGUES, 2016). As pessoas e os objetos se conectam uns aos outros de forma mais constante via redes sociais, de 
dispositivos móveis, que recentemente vem desempenhando um papel amplo na adoção e evolução da comunicação, 
‘‘essas redes pervasivas têm a característica de conectar não apenas humanos a humanos, mas também humanos a 
objetos e objetos a objetos [...]’’ (SANTAELLA 2013, p. 28).  
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físico do supermercado chamado popularmente também de PDV (ponto de venda), se redefine para  
um novo conceito comercial, uma nova reconfiguração do setor supermercadista, o Supermercado 
Expandido por meio do autosserviço virtual. 

O supermercado expandido passa a ser compreendido como um novo modelo de 
experiência de compra de mercadorias por meio de um contato direto entre o consumidor e 
a gôndola virtual independente de sua localização física inserindo novos conceitos sociais e 
econômicos para suprir suas necessidades de consumo. (RODRIGUES, 2016, p. 13). 

Nas figuras 1, 2 e 3 a seguir, vemos esse conceito de supermercado expandido aplicado por 
meio de gôndolas virtuais disponíveis em um dos corredores do shopping Cidade Jardim em São 
Paulo, e na estação de metrô na Coreia do Sul. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1- GÔNDOLA VIRTUAL, SUPERMERCADO PÃO DE AÇÚCAR. 

FONTE: SUPERMERCADO MODERNO, (2012). 
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FIGURA 2- GÔNDOLA VIRTUAL EM UMA ESTAÇÃO DO METRÔ, COREIA DO SUL, 
COMPRA FEITA PELO DISPOSITIVO MÓVEL O SMARTPHONE 

FONTE:  REVISTA ELETRÔNICA, ISTOÉ DINHEIRO, (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3- COMPRA FEITA PELO DISPOSITIVO MÓVEL, TABLET EM UMA GÔNDOLA 
VIRTUAL 

FONTE: REVISTA ELETRÔNICA, ISTOÉ DINHEIRO, (2012). 
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A experiência de compra de um consumidor multiconectado, através da web com 

dispositivos de conexão e interatividade tornam essa experiência de compra em uma extensão de 
casa, sem precisar estar necessariamente em um supermercado físico, a emoção e o desejo 
encontram-se no cerne do consumo moderno. 

Se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos consumidores são ativos. 
Se os antigos consumidores eram previsíveis e ficavam onde mandavam que ficassem, os 
novos consumidores são migratórios, demonstrando uma declinante lealdade a redes ou a 
meios de comunicac ̧a ̃o. Se os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os novos 
consumidores são mais conectados socialmente. Se o trabalho de consumidores de mídia já ́ 
foi silencioso e invisível, os novos consumidores são agora barulhentos e públicos. 
(JENKINS, 2008, p. 45).  

A mobilidade permite uma conexão através de múltiplos canais de compras (notebook, 
smartphones, redes sociais, whatsapp, facebook),  configurando um novo modelo de  comunicação 
e consumo, mudando o comportamento das pessoas.  Os usuários esperam ter uma experiência 
inesquecível e dinâmica, “com as novas mídias móveis digitais, ampliam-se as possibilidades de 
consumir, produzir e distribuir informação, fazendo com que esta exerça e ganhe força a partir da 
mobilidade física” (LEMOS, 2009, p. 30). Essa mobilidade trazida pelas mídias e dispositivos  
móveis permite aos consumidores a auto afirmação de suas identidades, um pertencimento 
ampliado por suas experiências de consumo, expressando sua individualidade de diversas formas de 
interação com a sociedade.  
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4. CONCLUSÃO 
 
  

A interação das tecnologias de comunicação digitais produzem profundas transformações  
no comércio mundial, idas frequentes ao supermercado nesse novo conceito de compra alteram as 
compras tradicionais em quitandas, mercadinhos e armazéns. Surge uma nova perspectiva de 
consumo construída a partir de um fenômeno cultural, uma nova experiência de compra, vivida sob 
a abordagem do afeto como ato de amor ao realizar as compras de abastecimento doméstico, 
independente do local onde essas comprar ocorrem com a redefinição de compra por meio do novo 
conceito de autosserviço virtual transforma o simples hábito de ir as compras em um supermercado, 
assim como as relações de afeto entre os indivíduos na escolha dos produtos de abastecimento do 
lar, transforma o varejo tradicional, a compra física em uma extensão de casa.   

A era da hipermodernidade nos faz refletir sobre as potenciais possibilidades de adaptação, 
capacidade e apropriação de uso das tecnologias de comunicação pelas pessoas de forma individual 
e coletiva por meio interação dos dispositivos móveis na experiência de compra em um 
supermercado. O ato de consumir faz parte de diversas atividades cotidianas, facilitadas pelos 
avanços tecnológicos que estão constantemente ampliando e estabelecendo novas conexões, entre 
os indivíduos e a cultura material. Nesse aspecto, as transformações nas práticas de comunicação e 
consumo, intensificam as relações sociais entre consumidores na forma de consumir bens, sob uma 
nova perspectiva cultural. As reflexões trazidas evidenciam que é um campo de estudo amplo, que 
envolvem também estudiosos de outras áreas do conhecimento, que buscam focar  seus estudos no 
entendimento dos mais diversos comportamentos de consumo, suas relações entre a comunicação e 
os fenômenos que envolvem o cotidiano do consumidor em toda sua complexidade. 
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FELICIDADE EXTRAVIADA: UMA MERCADORIA NOS JOGOS DE CONSUMO DE A 

ESPUMA DOS DIAS 
 

Felipe Soares1 
 
RESUMO 
  
O presente artigo tem como objetivo atualizar a fala mítica felicidade enquanto uma mercadoria 
provisória na contemporaneidade, analisando-a a partir de sua estética estilística e simbólica das 
cores, por sua vez atreladas às suas formas de consumo representadas pelos personagens de A 
Espuma dos dias (L’écume des jours, 1947), de Boris Vian (1920-1959) e da obra cinematográfica 
de mesmo título de 2013 de Michel Gondry. Para tanto, a análise empregada ampara-se às teorias 
literárias, da comunicação, semióticas, simbólicas e mitológicas (em Compagnon, Sant‟Anna, 
Benardet, Blanchot, Barthes e Chevalier), bem como esta se perfila às concessões históricas, 
econômicas e estereótipos culturais avaliadas das obras elencadas. Desse modo, constatando-se que, 
a estética surreal de ambas as narrativas é organizada conforme a consumação de emoções dos 
sentimentos de suas personagens, logo se sugere haver nessas linguagens (literária e fílmica) a 
representação de um sistema simbólico responsável pela arquitetura narrativa na qual as 
personagens transitam, portanto, sujeita ao êxtase ou a refração sentimental de suas protagonistas. 
Nesse sentido, do mapeamento estilístico e simbólico realizados, tem-se estabelecida na 
contemporaneidade a fala mítica felicidade atravessando as obras citadas como uma mercadoria 
simbólica, ou seja, um bem provisório nos jogos de consumo que constitui as narrativas literária e 
fílmica de empreendidas. 
 
Palavras-chave: A Espuma dos dias; Consumo; Cinema; Mito. 
 
 
1. DIVINDADES E OS EXPECTADORES DE MITOS 
 

 “Sonhamos em percorrer o universo.  
O universo não está, pois, senão em nós?” 

Maurice Blanchot 
 

Ate, o Erro, morou em Olimpo fomentando no monte graves discórdias. Deleitava-se em 
desunir os imortais até que Zeus, então cansado de ver sua estirpe errar e de incorrer ele próprio em 
grandes enganos, irado, agarrou-a pelos cabelos e atirou a alegoria sobre a Terra. Expulsa do 
convívio divino, com pés leves que jamais tocavam o chão a deusa então caminhava sobre a cabeça 
dos homens ocasionando-lhes dificuldades, os direcionando fatalmente a enganosos desígnios. 
Como divindade alegórica, Ate pertence ao imaginário de “representação de conceitos abstratos aos 
homens acerca dos seus vícios e virtudes” (SIMÕES, 1973, p. 738). Orientava-se desse modo, em 
outras palavras, o comportamento humano em sociedades ocidentais na Grécia antiga.  

Diante a tanto, os velozes pés da deusa do erro palmilhavam misérias terrenas. Para 
contorná-las, foram personificadas as Preces, as filhas coxas de Zeus que corriam cambaleantes no 
encalço da astuta divindade. Não obstante, quando as Preces chegavam, Ate já havia partido, 
                                                 
1  Mestrando em Letras no programa de pós-graduação da Universidade Estadual do Centro-Oeste 
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cabendo às Preces apenas consolar os infelizes corações dos mortais, constantemente apanhados nas 
inevitáveis armadilhas da deusa. Por sua vez, na exegese mitológica grega, imbricam-se 
essencialmente próximas as divindades alegóricas e os mitos. Em seu turno,  

 
o mito eleva o fenômeno natural, que se constata pelos sentidos (chuva, raio, vegetação, 
nascimento, morte, sol, lua, fertilidade da terra), a uma impalpável visão de conteúdo, 
denunciando o mistério da sua universalidade; mas ao mesmo tempo corporifica, sob a 
espécie humana, a causa do próprio fenômeno [...] (SIMÕES, 1973, p. 740). 
 

Já as divindades alegóricas, ainda que não articulem visões propriamente globais como os 
mitos, no entanto, comprometem com estes por “tirarem dele o núcleo vital, a conformação 
episódica e a estrutura simbólica” (SIMÕES, 1973, p. 740). Nesse sentido, as alegorias constituem 
uma abertura sucessiva na mitologia enquanto uma “projeção mítica da realidade humana”. Visa-se 
assim o estabelecimento de novos valores numa dada sociedade, não circunscritos pela esfera de seu 
cotidiano, mas sim “operando no espaço, bastante fluido, do espírito da vontade humana” 
(SIMÕES, 1973, p. 740), porém.  

Assim sendo, diante do comportamento humano perante as Preces incapazes de saciar as 
suas necessidades e problemas, como observado, apreende-se que o racional, aceita o mítico, mas 
este não se perde em sua inefabilidade. Logo, o ser humano precisando amparar-se contra as agruras 
da vida, abraça as divindades alegóricas que são “a mitificação não de fenômenos [os mitos] que o 
homem não entende, mas de problemas que agitam sua realidade espiritual” (SIMÕES, 1973, p. 
470). 

De volta ao Olimpo, consequentemente, estavam os deuses reunidos para um conclave 
celeste. Conscientes da condição da humanidade regulada pelas Preces decidiriam se confiariam ou 
não aos mortais Vítula, a alegoria da Felicidade, a fim de que diante de tais mazelas pudessem – em 
posse desta – ser encorajados e estimulados a moldarem suas vidas à imagem e semelhança dos 
deuses, enfim. O divino conclave chegou a uma augusta decisão: determinaram que Vítula, tornada 
numa joia por Zeus, fosse entregue aos homens. Contudo, a estória não terminou conforme 
previram os deuses olímpicos.  

Como visto, sobre as divindades alegóricas, a pensá-las decorrentes do “resultado da 
influência de diversas doutrinas que personificam os conceitos abstratos dos vícios e das virtudes” 
(SIMÕES, 1973, p. 378), por vez acabaram representando um marco entre o pensamento mítico e a 
filosofia, segundo as apreende Maria Izabel Simões. E ainda para a historiadora, o universo 
mitológico em que elas repercutem tal como o é conhecido seria essencialmente precedente a todos 
os poetas que escreveram sobre ele. 

Diante a tanto, pode-se pensar que tanto “Homero (século IX a.C.) e Hesíodo (século VIII 
a.C.) não fizeram nada mais que elaborar uma matéria mítica, preexistente. Eles intervieram mais 
como organizadores do que como criadores.” Dessa maneira, de então para cá “o mito perde sua 
fecunda plenitude poética, sai da esfera da imaginação e é obrigado a penetrar no campo racional, 
onde serve como elemento de especulação moral, social e política”( SIMÕES, 1973, p. 378).  

Delineado o contexto de transição dos mitos quanto ao modo de se refletir acerca destes, a 
despeito da conciliação de seus sentidos poéticos ou lógicos, mas sim considerando suas 
reinterpretações e permanência nas sociedades contemporâneas, compreende-se desse jogo de 
confecção dos mitos indiciadas algumas práticas sociais ocidentais, que, na contemporaneidade, por 
vezes fragmentam e reestruturam os mitos inevitavelmente. Desse modo, mapeando algumas 
práticas culturais então bem se poderia restituir uma entidade para a Vítula contemporânea: uma 
mercadoria há muito extraviada, que, no entanto, reverbera atualmente sobre inúmeras formas de 
consumo.  

Para tanto, pontuo nesse artigo duas direções precisas. Na primeira delas, se tem em vista a 
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felicidade tematizada a partir de suas representações e circulação nas sociedades e culturas 
modernas. Na segunda, atrelo seu consumo como decorrência de uma produção de mitos e práticas 
de rituais que, graças à própria ordenação deste sistema totêmico, “fornece os valores e as 
categorias pelos quais concebemos diferenças e semelhanças entre os objetos e os seres humanos” 
(ROCHA, 2005, p.137).  

Perfila-se, nessa perspectiva, uma análise sobre as narrativas surrealistas e poéticas de A 
espuma dos dias (L’écume de jours), o romance de Boris Viand publicado em 1947, e o filme de 
mesmo título, dirigido por Michel Gondry (2013), nas quais procuro prováveis configurações 
simbólicas dessa felicidade contemporânea como convenção (mito eterno) ora aparentemente 
sempre extraviada, ora ilusoriamente apoderada (bem provisoriamente consumido).  

Isto posto, para contornar a felicidade enquanto mercadoria ou efeito colateral derivado de 
acontecimentos de consumo, compreendendo as alegorias então como construções narrativas 
simbólicas, pretende-se estruturar a alegoria da felicidade ensaiando-a enquanto um produto 
estético decorrente de constituições resultantes das figuras de linguagem literárias e de elementos 
constitutivos da linguagem cinematográfica. Levo em conta, portanto, os jogos de palavras 
implícitos, conotações e metáforas atreladas às personagens das obras, no que diz respeito suas 
concepções estéticas distintas. 
 
2. PRESENTES SURREAIS, JOGOS AMBÍGUOS 
 
 De início, contextualizo a narrativa surreal tematizada por ambas as obras, a fim de alinhar 
as concepções estéticas pretendidas. A espuma dos dias, título leve e luminoso, proclama consigo 
uma história cuja narrativa de uma modernidade insolente, evoca um constante desdobrar de 
sentidos. Sua estrutura ambivalente, ou “aquecida e enviesada” como a prefacia Boris Vian, nos 
adverte para a dualidade das coisas; as atravessa agudamente por seus sentidos aparentes e os seus 
sentidos ocultos.  

Prontamente então, não há espaços para conjunções alternativas ou exclusivas. O amor é 
engraçado e chiante, a mulher amada é feérica e delirante. Enquanto a vida, em seus altos e baixos, 
assume o fascinante e o inesquecível, a morte toma para si a forma de uma flor. Prima-se na 
temática abordada, deste modo, o encontro do imaginário com a força da poesia e o triunfo dos 
sonhos pela possível fusão entre (meta)linguagens arroladas à música, à literatura e ao cinema. 

Contornado o enredo das obras, passo nesse momento para a escanção de suas estruturas a 
fim de evocar possíveis elementos estéticos que atrelem sentidos à possíveis reinterpretações para 
Vítula – deusa da felicidade. Reinterpretações que, por sua vez, também se implicariam ao aparelho 
de instâncias ideológicas pelo qual decorre, nas sociedades e culturas modernas, outro sistema de 
classificação de trocas simbólicas: o consumo. 

Logo, principio a análise desse estudo sobre a narrativa de Vian elencando dos fenômenos 
da linguagem literária as figuras de linguagem, segundo a ótica da estilística, segundo Sant‟Anna 
Martins em Introdução à estilística (1989). Ao considerar essa perspectiva estética, mais 
precisamente o emprego dos neologismos e das palavras-valise, por exemplo, percebe-se 
materializado na narrativa abordada o objeto preferido do protagonista Colin, seu pianoquetel; 
mobiliário em que se unem duas paixões suas: música e bebidas.  

O neologismo apontado parece nos sugerir mais do que mostra a superfície do móvel. 
Ocupando seu apartamento radiante, o objeto dos sonhos de Colin quando fruído confere ao espaço 
o ritmo embriagante do jazz tanto adorado pelo protagonista. O pianoquetel, aparelho em que cada 
nota tocada corresponde a um ingrediente de cocktail, personificaria desse modo uma tonalidade 
hílare (uma faceta de Vitula?) à atmosfera no princípio da narrativa: “–– A cada nota, disse Colin, 
eu faço corresponder um álcool, um licor, um líquido ou um aroma. [...] –– Vou preparar para mim 
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um Loveless Love [...]” (VIAN, 2015, p. 32-33).  
Sobre as palavras-valise, tem-se como exemplo desse cruzamento vocabular o miranimim 

(tradução do já portmanteaux francês biglemoi). Assim como o pianoquetel, o minanimim enquanto 
um recurso literal estético também contribuiria para uma concepção estrutural da felicidade. Trata-
se de uma dança variante do be-bop e do boogie-woogie, sempre desfrutada em tardes dançantes. 
Seus princípios repousam sobre “a produção de interferências por duas fontes animadas de um 
movimento oscilatório rigorosamente sincrônico” (VIAN, 2015, p. 56). 

Evidente que, os princípios de Física colocados em atuação pela dança eram desconhecidos 
por Colin. O que pouco lhe importava. Ele compreende, ao seu modo, outra característica da dança: 
se coloca dançando atentamente vesgo enquanto mira seduções sobre as dançarinas na pista. Diante 
de tal cena fica difícil segurar o riso entre personagem, leitor e expectador. 

Prosseguindo, nessa medida de produção de criações estéticas estabelecidas no universo 
surreal da narrativa de A espuma dos dias, as configurações propostas para a alegoria felicidade – a 
música, a bebida, a dança – no entanto, não se limitam representadas apenas na confecção de 
objetos consumados ou na consumação ligada aos hábitos de suas personagens, todavia. Decorrem 
intensamente também da expressão de sentimentos de suas personagens. Nesse sentido, quanto à 
possível estruturação da alegoria felicidade ensejada nesse ensaio também dentro de um sistema de 
consumo, nota-se que ela também se configuraria através da evidente veia hedonista, a considerar a 
voz das protagonistas e do narrador, marcada através de recursos estéticos próprios.  

Para avaliar esse processo, considero além das figuras fônicas tais como as onomatopeias 
presentes na narrativa, ainda notamos favoráveis à concepção estética de uma Vítula fruída pelo uso 
de tropos. Ponderamos, portanto, o nexo estabelecido na descrição e fala das personagens 
resultantes da colisão insólita de realidades linguísticas díspares – o êxtase destes – como, por 
exemplo, por meio de símiles: “o cheiro das flores e o perfume das garotas se mesclavam 
estreitamente e Chick se tomava tal uma abelha numa colmeia” (VIAN, 2015, p. 81); de 
Sinestesias: “eles beberam e o luar ficava nos lábios deles” (VIAN, 2015, p. 97); e de sinédoques: 
“– Já disse que te amo no atacado e no varejo” (VIAN, 2015, p. 97). 

De arrebatamentos surreais a parte, compete-se também ilustrar as figuras de pensamento 
presentes (ironia, oximoros e antíteses) tais quais “o som oval” (cap. 03), os “pensamentos azuis e 
lilases” (cap. 15) ou o “ângulo agudo do horizonte” (cap. 32). Todas estas figuras surgem como 
imagens criadas a partir das impressões dos personagens sobre o mundo que os cerca (e como o 
consomem) predominantemente quando se apresentam num estado de espírito afortunado. Nisso, a 
felicidade presenteada às personagens parece regrar-se como força motora na narrativa cujo enredo 
parece depreendido à sua fruição.  
 
3. DESEMBRULHANDO CORES, FACES E METÁFORAS 
 
 Da narrativa fílmica, as representações estéticas teriam igual proporção simbólica e 
significativa, a pensar os elementos constitutivos da linguagem cinematográfica instituídos por 
Jean-Claude Bernadet. Partindo agora para uma esteira sincrética, tendo já considerado o modo 
como a alegoria Vítula poderia firmar-se esteticamente na narrativa literária, convém 
condicionarmos um recorte da narrativa dramatúrgica para esta. Saliento então quatro convenções 
simbólicas que perfilam, em graus de proximidade distintos a Vítula: a fortuna, o casamento, o 
trabalho e a morte, respectivamente.  

A respeito do cinema, inicialmente, a pensar seu universo cultural atravessando as quatro 
instâncias do aparelho ideológico do consumo (as visões hedonista, moralista, naturalista e 
utilitária), concomitante ao pensamento de Bernadet, a expressão artística cinematográfica parece 
relacionada aos processos de dominação culturais, ideológicos e estéticos que atravessam as visões 
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de consumo. Isto por considerá-la sobremodo inserida no sistema totêmico de consumo ofertado 
neste como um novo produto estético diante de outros já existentes, como a literatura, o teatro e a 
música. 

Assim sendo, a considerar os recursos utilizados pela gramática ou linguagem do cinema, 
suas operações linguísticas e conceituais (qual a tomada, os planos, os ângulos, o star-system, os 
gêneros), se conforme acena Bernadet “podemos dizer que uma técnica não se impõe em si. Dela se 
apropria um segmento da sociedade e é dessa apropriação que lhe dá significação” (BENARDET, 
1980, p. 10).  logo, percebe-se que a linguagem cinematográfica não tem em si uma significação 
predeterminada, mas que a suas significações dependeriam essencialmente da relação que se 
estabelece com os outros elementos (internos e externos à obra).  

Arbitrariedades a parte, em se tratando da estética requerida pelo filme A espuma dos dias, 
parece provável alocar a obra do diretor Michel Gondry na estética do cinema expressionista dos 
anos 20 e 30, primeiramente. Essa escola, segundo Bernadet coloca, foi amplamente influenciada 
pela literatura e pelas artes plásticas. Considerando a cenografia plástica concebida no filme, não 
poderia ser inadequada sua escolha para uma narrativa surrealista: ao olhar para o apartamento de 
Colin ou à pista de patinação „Molitor‟ no clube do elegante bairro „Auteuil‟, se reconhece a 
realidade demostrada pela arquitetura parisiense e pelos objetos déco dos anos 45-50; porém, estes 
são identificados de certo modo deformados, um tanto distantes da realidade. 
  Sobre tudo, nesta proposta estética, “o que se procurava era expressar uma realidade interior, 
era como o cineasta-poeta sentia a sua realidade” (BENARDET, 1980, p. 10). Seguindo essa 
medida, qual estrutura simbólica então melhor comporia uma representação contemporânea à deusa 
Vítula na película de A espuma dos dias?  Instigado pelo colorido poético imanente das figuras de 
linguagem do texto literário, decido emparelhar às convenções simbólicas alistadas do enredo nesse 
estudo, o esboço de um exame sobre a simbologia das cores trabalhadas na linguagem 
cinematográfica, por conseguinte. 

Avanço agora com nossa escanção sincrética sobre a narrativa fílmica de A espuma dos dias. 
Esta apresenta inicialmente um protagonista idealista, inventivo e rico, enquanto era solteiro e sua 
riqueza parecia inabalável. Embutido destes atributos, o universo ao redor de Colin era radiante. O 
cenário de seu apartamento figura um corredor iluminado, amplamente vidrado permitindo que o 
sol brilhe de cada um dos lados porque Colin, interpretado pelo sorridente ator Romain Duris, 
amava a luz.  

Sobre a iluminação, aliás (recurso estético cinematográfico), cumpre elencar que mesmo as 
cores frias debaixo desta – azuis, verdes e roxos – vibram. Parecem assim coroar a atmosfera com a 
presença de Vítula. Isto de acordo com Jean-Chevalier, pois “as cores representam um simbolismo 
cósmico e intervêm como divindades [...]”. E ainda considerando o estado psíquico onírico das 
personagens, que no principiar da narrativa detêm a posse da felicidade, sobre a simbologia das 
cores compreende-se também que “[...] os sonhos coloridos são expressões significativas do 
inconsciente. Externam certos estados da alma daquele que sonha” (CHEVALIER, 
GHEERBRANT, 2015. p. -276-280). 

Nesse sentido, pode-se dizer que a película transborda tonalidades de uma vie en rose: as 
protagonistas passam a vida em festins, como os deuses olímpicos que nunca estão sujeitos a 
enfermidades. Nesse ritmo áureo, Colin conhece Chloé, personagem de Audrey Tautou, uma jovem 
que encarna os seu arranjo musical favorito do notório compositor de jazz Duke Elington. 
Apaixonados (de corações tocados ou não pela alegoria Ate), é inevitável que os dois se casem, 
sendo o casamento premissa de felicidade eterna, já que o matrimônio enquanto um fato sócio 
histórico “se constitui como parte de um conjunto de sistemas simbólicos” (LÉVI-STRAUSS,1957, 
p. 475). 

Nessa altura da narrativa fílmica, como se destaca nas imagens abaixo (figuras 1 e 2), 
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elegendo o casamento e suas premissas sociais e simbólicas conforme as apreende Lévi-Strauss, por 
sua vez empreendendo nestas a representação simbólica das cores intervindo como divindades, 
segundo concatenam Chevalier e Gheerbrant, observa-se que, levando em conta a fruição do 
casamento como uma expressão significativa do inconsciente das protagonistas, estes estão em 
posse da mercadoria felicidade: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 01 – A FORTUNA                                                FIGURA 02 – O CASAMENTO 
FONTE: FRAMDE DO FILME A ESPUMA DOS DIAS     FONTE: FRAME DO FILME A ESPUMA DOS DIAS 
(2013)                                                                                    (2013) 

 
Porém, prosseguindo com a narrativa, os olhos de Audrey cada vez mais distante do 

primeiro-plano da tela acenam para o espectador a emergência de uma melancolia emudecida. E 
baixadas as pálpebras da atriz, as cores da tela começam a empalidecer (figura 3). Logo, o 
casamento se transforma em amargura quando a bela Chloé adoece de um nenúfar que passa a 
florescer em seu pulmão direito logo após a lua de mel. É previsto nesse ato uma Vítula começando 
a extraviar-se, inevitavelmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 03 – O CASAMENTO/DOENÇA 
FONTE: FRAME DO FILME A ESPUMA DOS DIAS (2013) 

 
A narrativa situada no seio da felicidade, em jantares, viagens e roupas íntimas de seda, até 

então consagravam ao mundo de Colin e Chloé toda luminosidade e colorido divino possíveis 
(qualidades reforçadas como o recurso estético das figuras de linguagem na narrativa literária) – a 
presença da felicidade – pois os personagens encorajados em posse dela, estimulados como deuses, 
tinham as suas vidas e mundo moldados conforme a consumação de suas emoções positivas. 
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Mas a trajetória heroica de Colin ao lado de Chloé, calcada na consumação de um 
acontecimento que lhes prometia a felicidade eterna, o casamento, logo ameaça dirigir-se noutra 
direção sinalizada por uma flor agourenta que, simultaneamente, lhe absorve a fortuna ao passo que 
deturpa o mundo perfeitamente edificado à luz de suas emoções pretéritas. A cor cinza começa a 
empalidecer os significados do mundo do casal. A imagem na película torna-se granulada.  

Nota-se o cinema a cores retrocedendo com uma objetividade mórbida para o cinema preto-
e-branco. É a presença da cor preta – “iminência de luto, de vingança, de revolta. [...] a fase inicial 
de uma evolução progressiva, ou inversamente, o grau final de uma evolução regressiva” 
(CHEVALIER, GHEERBRANT, 2015. p. 279-633) chegando. O mito que parecia eternamente 
afigurado nas instâncias fortuna e casamento de acordo com as convenções simbólico-históricas se 
desdobra mais agora como um bem provisório. 

Para pagar o tratamento de Chloé, numa Paris agora modelada por humores acinzentados, 
Colin deve trabalhar em condições cada vez mais absurdas (num universo em que o trabalho é o 
acaso mais absurdo). É Ate lhe pisando sobre a cabeça, lhe acumulando dificuldades.  Nessa altura, 
Colin (absorvido de uma palidez cadavérica) vê ao redor o seu apartamento e os seus amigos todos 
se degradam. Indaga-se a respeito Vítula, finalmente (figura 4): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 04 – O TRABALHO 
FONTE: FRAME DO FILME A ESPUMA DOS DIAS (2013) 

 
Seria esta apenas uma artimanha da deusa do erro? Teria Ate ardilosamente lhe tateado o 

coração, impondo-lhe fatalmente Vítula como um produto engenhoso, mas que deflagra somente 
enganosos desígnios? Sendo “o consumo algo suficientemente plástico para ser adaptável 
confortavelmente sobre toda a sorte de culpas” (ROCHA, 2005, p. 109), logo sua visão ideológica 
moralista explicaria sua tragédia? Colin duvidou ser bom marido, acreditou não ser rico o suficiente 
diante a rede simbólica em que decidiu tecer suas convenções.  

A perda da felicidade para o casal, e para todos ao redor, chega a tonalidades mais pesadas. 
O colorido poético impresso pelas figuras de linguagem dá lugar na linguagem cinematográfica 
junto da estética noir, deixando as cenas mais áridas (figura 5, página seguinte). O amor 
impulsionado por Vítula agora se confronta com a morte nesse mundo mágico e orgânico, que 
culmina numa luta cujo desfecho sepulta todos os matizes na película. A morte de Chloé finalmente 
sepulta as cores (figura 6, página seguinte), esfacela a felicidade de Colin. Emergindo do escuro 
surge a presença do luto, da vingança, e da revolta: outras convenções simbólico-históricas? 
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FIGURA 05– PRÉVIA DA MORTE                                    FIGURA 06 – A MORTE 
FONTE: FRAMDE DO FILME A ESPUMA DOS DIAS     FONTE: FRAME DO FILME A ESPUMA DOS DIAS 
(2013)                                                                                    (2013) 
 
 
4. CONCLUINDO: FELICIDADE, UMA FALA MÍTICA COMO MERCADORIA 
PROVISORIAMENTE CONSUMIDA  
 
 Como visto em A espuma dos dias, em seus turnos literário e cinematográfico, perfilam-se 
admissíveis narrativas norteadas pelo jogo da posse do mito Vítula: esta então restituída na 
contemporaneidade como a mercadoria felicidade. Logo, a partida desse jogo compreendida como 
um sistema projetado sobre a consumação das práticas sociais contemporâneas destacadas – a 
fortuna, o casamento, o trabalho e a morte – por sua vez, pauta-se através dos distintos recursos 
estéticos observados nas narrativas literárias e fílmicas: das figuras de linguagem ao simbolismo das 
cores. 

Corroborando a compreensão estética desta imersão do mito na contemporaneidade, contata-
se também perfilada nas narrativas analisadas a presença de outro sistema de trocas simbólicas: o 
consumo. Prontamente, pela escanção estética empreendida à visão contemporânea pretendida para 
da alegoria Vítula neste trabalho – ou seja, uma mercadoria – compreendo que este mito poderia ser 
assim reinterpretado através dos eixos arrolados à sua consumação enquanto uma convenção social 
que o constituiria, portanto, como um produto estético de consumo. 

Como tal, a mercadoria felicidade (Vítula) pertenceria ao sistema de consumo enquanto um 
fenômeno da cultura ocidental moderna, industrializada e capitalista, primeiramente por considerá-
la um bem de consumo atrelado às representações abstratas das alegorias na Antiguidade 
(configuradoras de vícios e virtudes); uma vez que os mitos se realimentam, em termos simbólicos e 
estéticos, constantemente a partir de uma dada demanda cultural.  

Consequentemente, conforme demostrado em A Espuma dos dias, a felicidade – produto 
estético de consumo tal qual um pianoquetel, convenções sociais, música ou mesmo a literatura, é 
asseverado/alimentado pela rede de sistemas que o consumo preenche na vida pessoal/social 
cotidiana. Nesse sentido, o mito Vítula – mercadoria felicidade – reverbera como um código imerso 
nas relações sociais (projeção mítica da realidade humana) estruturadas nas narrativas de Vian e 
Gondry, tal como um esboço surrealista: uma realidade perceptível pelo filtro da realidade interior 
(exteriorizada através das cores) que se opera segundo o espírito e vontade de suas personagens. 
Assim, é por meio da estética (figuras de linguagem e simbolismo das cores) que este se percebe 
através da existência subjetiva das personagens.  

Deduzo, finalmente, a mensagem desse produto estético de consumo pressuposto pelas 
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narrativas literária e midiática como a seguinte: a felicidade, como uma mercadoria, se mantem 
provisória quando distante e eterna quando próxima; está mais para um contínuo exercício arbitrário 
em jogo nas sociedades e culturas modernas. De resto, de certo modo, a estória dos deuses não 
terminou conforme previram as divindades olímpicas. Na constituição do novo Olimpo terreno 
formado a partir dos presentes entregues pelos mitos e pelas alegorias, os mortais poderiam se sentir 
como deuses ou deusas dependendo da posse ou extravio destes regalos divinos; tal como às 
personagens imortalizados pela literatura ou pelo cinema, afinal. 

Então, Quando os deuses olímpicos decidiram entregar a jóia Vítula aos homens, o mais 
jovem dos deuses logo requisitou a Zeus a oportunidade única de entregá-la à humanidade. Após 
muito refletir, o deus lhe consentiu permissão. Hermes, porém, ao pisar na Terra extasiado pela 
presença da alegoria contida em suas mãos, perdendo o passo deixou a preciosa felicidade cair no 
solo partindo-se em milhares de pedaços. De então para cá, os homens encontram apenas partículas 
da deusa e têm consigo apenas facetas da felicidade e o profundo desejo de reavê-la por completo. 
Mas a simples expectativa de possuir a totalidade do arbitrário continua impulsionando os mortais a 
jogarem com os mitos. Mesmo que durante nossas práticas e rituais, voltemos todos a tropeçar 
sobre mercadorias perdidas que, às vezes, encontramos pelo caminho.  
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A PRODUÇÃO GRÁFICA DA CAPA DO LIVRO A DEPRESSÃO DE LARS1 
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Victor Mateus Gubert Teo3 
 
RESUMO 
  
Partindo do princípio de que a produção gráfica da capa de um livro implica o primeiro importante 
contato entre o leitor-consumidor e a obra a ser consumida, propomo-nos, neste trabalho, explanar 
essa relação cara ao mercado editorial, tendo em conta os efeitos de sentido da capa do livro A 
Depressão de Lars - sobre a problema social nos filmes Anticristo, Melancolia e Ninfomaníaca, de 
Eduardo Yuji Yamamato e Cíntia Moleta, publicado pela Editora da Universidade Estadual do 
Centro-Oeste do Paraná (EDUNI). Em tempos de interatividade, o trabalho técnico de uma Editora 
parece precisar ser pensado para além das informações e dos ingredientes materiais – escolha da 
tipografia, das cores e das imagens – podendo somar a essa visualidade e à necessária 
informatividade, ingredientes sensoriais. É nessa linha que a produção gráfica da capa de A 
Depressão de Lars desestabiliza o tradicional e o previsível, convidando o leitor a participar 
interativamente com o conteúdo tratado ao longo do livro. Notadamente, ele é incitado a retirar uma 
fita adesiva, em aberta alusão ao acontecimento de sucedeu o pronunciamento de Lars von Trier, 
em Cannes, quando disse que simpatizava com Hitler. Após um longo silêncio, o 
diretor encaminhou, juntamente com o roteiro de Ninfomaníaca, uma foto sua, com uma fita 
adesiva colada em sua boca, seguida de uma legenda onde se lia: “o filme fala por si”. Na capa da 
Depressão de Lars, explora-se essa “mesma” fita. 
 
Palavras-chave: Lars von Trier; capa criativa; consumo de livros; mercado editorial.  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

“Eu entendo Hitler, embora saiba que fez coisas erradas. Sei disso. Só estou dizendo que 
entendo o homem, não é o que chamaríamos de um bom homem, mas simpatizo um pouco com 
ele”4. Essa declaração é do dinamarquês Lars von Trier que, seguramente, já entrou para a história 
do cinema como um dos mais polêmicos cineastas cujo legado será uma extensa obra estribada em 
temas voltados, em regra, para a fragmentação de nossa sociedade à beira de um colapso. Coerente 
com seu modo de produzir e interpretar temas controvertidos - a exemplo dos que estão na base dos 
filmes Anticristo (2009), Melancolia (2011) e Ninfomaníaca (2013) – aquela declaração de que 
"simpatizava com Adolf Hitler” - feita no festival de Cannes, em 2011- chocou o público e, 
presentemente, desencadeia a proposta deste trabalho.  

Desnecessário explanar o porquê de tal choque que atingiu os participantes diretos do 
                                                
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Consumo, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2 Doutora em Linguística e Língua Portuguesa, professora no Departamento de Letras e no Programa de Pós-
Graduação em Letras (mestrado) da Universidades Estadual do Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO). 
witzeldg@gmail.com 
3  Graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), graduando em Comunicação 
Social - Publicidade e Propaganda pela mesma instituição e designer gráfico da editora Unicentro. vmgteo@gmail.com  
4  Disponível em <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI234310-15228,00.html> Acesso em 20 de 
junho de 2016. 
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importante e muito prestigiado festival francês, além de todos os que, de algum modo, repudiam o 
nazismo, regime totalitário responsável pelo maior genocídio da história. Assim, se considerarmos, 
de um lado, o fato de que sob o comando de Hitler milhões de judeus e demais minorias étnicas 
foram perseguidas e dizimadas e, de outro, que é perigoso entrar na ordem do discurso, conforme 
orienta Michel Foucault (2001, p.9), pois "não se tem o direito de dizer tudo [...] não se pode falar 
de tudo em qualquer circunstância [...] qualquer um, enfim, não pode falar qualquer coisa", fica 
evidente o tabu do objeto e a infração linguístico-discursiva cometida pelo cineasta.  

No significante Hitler, fundamentalmente no sintagma “simpatizo com Hitler”, alojam-se 
sentidos oriundos em uma ordem discursiva regrada, controlada, selecionada e distribuída de acordo 
com certos procedimentos e interditos, isso porque, no Brasil, por exemplo, um enunciado como 
esse implica crime previsto no Artigo 20 do Código Penal, ou seja, à luz das nossas leis, são 
condenáveis quaisquer apologias nazistas, a saber: 
 

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar, pelos meios de comunicação social ou por publicação 
de qualquer natureza, a discriminação ou preconceito de raça, por religião, etnia ou 
procedência nacional.  
§ 1º Incorre na mesma pena quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, 
emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, 
para fins de divulgação do nazismo. 5 

 
Lars von Trier foi considerado por dois anos persona non grata em Cannes; foi alvo de 

severas críticas jornalísticas; enredou-se em uma complexa rede de interditos constitutivos de 
qualquer discurso, em meio aos quais fez um pedido de desculpas: "Se eu magoei alguém nessa 
manhã com as palavras que disse durante a coletiva, sinceramente peço desculpas. Eu não sou 
antissemita ou tenho qualquer tipo de preconceito racial, nem sou um nazista"6. 

O que poderia ser um problema na carreira do controverso cineasta, transformou-se em uma 
estratégia de marketing para divulgar seu filme Ninfomaníaca. Quando foram divulgados os oito 
capítulos desse longa-metragem, divulgou-se igualmente uma foto do diretor com uma fita adesiva 
calando sua boca seguida de uma legenda dizendo: "o filme fala por si". Von Trier, a seu modo, 
respondia com o silêncio às críticas sobre o acontecimento polêmico que explodiu em Cannes. 

Eis, portanto, as condições de produção que propiciaram a confecção da capa do livro A 
Depressão de Lars - sobre a problema social nos filmes Anticristo, Melancolia e Ninfomaníaca, de 
Eduardo Yuji Yamamato e Cíntia Moleta, doravante Depressão de Lars, publicado pela Editora 
Unicentro, em 2016. Nas linhas que seguem, daremos visibilidade: a) ao trabalho editorial quando 
da produção da capa de um livro; b) ao conteúdo do livro articulado à singularidade de sua capa 
interativa; c) a relação entre a capa e as experiências de consumo no mercado editorial.  
 
2. O MANUSCRITO TRANSFORMADO EM LIVRO  
  

Quando um autor encaminha um manuscrito a uma editora, quais as etapas, em regra, são 
cumpridas até que um conjunto de páginas seja transformado em um livro? Eis do que trataremos 
neste tópico com o intuito de retraçarmos a trajetória percorrida pela obra A Depressão de Lars 
quando submetida à Editora da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, EDUNI. 

De início, vale sublinhar que uma Editora Universitária, em geral, e a EDUNI, em particular, 
editora e publica livros sem fins lucrativos – diferentemente, portanto, de uma editora comercial – 

                                                
5  Disponível em < http://www.jusbrasil.com.br/busca?q=Art.+20+da+Lei+do+Crime+Racial+-
+Lei+7716%2F89> Acesso em 20 de junho de 2016. 
6  Disponível em <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI234310-15228,00.html> Acesso em 20 de 
junho de 2016. 
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com o objetivo primordial de contribuir na geração e na difusão do conhecimento constituído pela 
produção científica, tecnológica, artística e cultural tanto de sua região de abrangência quanto das 
demais regiões do país. Conforme pode-se ler no Guia do Autor dessa Editora, ela é filiada à 
Associação Brasileira de Editoras Universitárias, ABEU, publicando trabalhos de excelência 
voltados para o ensino, a pesquisa e a extensão – os três eixos fundamentais e fundantes das 
atividades desenvolvidas nas Universidades. 

Após acolher os originais que se encaixam nos eixos editorias, a Editora os encaminha para 
avaliação às cegas e, uma vez aprovado por dois pareceristas especializados na área, a proposta é 
finalmente avaliada pelo Conselho Editorial da EDUNI; órgão consultivo e deliberativo, formado 
por representantes da comunidade acadêmica que deliberam no sentido de garantir, de um lado, a 
publicação de obras de relevância social e acadêmica; de outro, o selo que confere à obra o status de 
publicação acadêmica 

É a partir desse momento que as propostas aprovadas recebem especial tratamento na “ilha 
de editoração”, notadamente a execução do projeto gráfico da obra. Em linhas gerais, esse projeto 
compreende: i) escolha da tipografia, tanto para parágrafos quanto para títulos, subtítulos e afins; ii) 
disposição/organização visual do texto e das imagens (se houver); iii) produção da capa que, 
somada ao título, encerram o primeiro e importante contato que o leitor terá com o livro. Ao longo 
desse processo, levam-se em conta diversos fatores que, unidos, permitem delinear qual será, do 
ponto de vista gráfico, o perfil e a identidade da obra, tendo em conta que nenhum deles é 
determinante no processo de criação.  

Dentre os principais elementos considerados determinantes para a construção do perfil 
gráfico da obra, citamos: (i) o conteúdo do original, incluindo as referências visuais e intelectuais 
que ela compreende; (ii) as intenções do autor, ou seja, como ele idealizou a apresentação de sua 
obra; (iii) as opções técnicas disponíveis, como softwares de editoração e equipamentos de 
impressão; (iv) e, por fim, a projeção do público ao qual a obra se destina, considerando a 
formação, os interesses culturais, os interesses profissionais, entre outros.  
 Em comum, o elenco apresentado acima compartilha a característica de serem dados 
mutáveis ao longo do tempo. Assim, não é de se surpreender que o resultado dessa complexa 
interação seja igualmente mutável. A esse respeito, estudos com os de Darnton (2010), Chartier 
(1999) e Mollier (2008) têm demostrado as transformações pelas quais o livro vem passando. Ainda 
que essas transformações tenham ocorrido, persiste a ideia de que os impressos mantêm os mesmos 
formatos forjados antes de Gutenberg.7 O formato padrão de um livro, descrito sucintamente como 
um conjunto de folhas protegidos por uma encadernação, passou por alterações que não colocavam 
em cheque essa estrutura fundamental mas, ainda assim, procuravam atualizar esse impresso 
tradicional com as demandas das sociedades em que circulava.  

Até meados do século XIX, as obras dedicadas aos mais diversos temas – de astrologia à 
culinária, de matemática à filosofia – apresentavam as mesmas características tipográficas8 e, as 
capas, por sua vez, cumpriam somente a função de proteger o conteúdo dos efeitos do tempo e do 
ambiente. Ou seja, apenas o texto contido no seu interior era algo a ser valorizado. De imediato, é 
possível caracterizar a multidão de capas em circulação naquele período. Retrospectivamente, 
portanto, deparamo-nos com uma espécie de embalagem feita por material resistente, construída 
com uma única cor e com quase total ausência de gravuras. No campo visual, havia apenas o título 

                                                
7  Roger Chartier, em seu livro A aventura do livro: do leitor ao navegador, logo nas primeiras linhas, discorre 
sobre o risco de se tentar relacionar a revolução digital com a revolução de Gutenberg. Isso porque o formato, as folhas 
dobradas, costuradas, dispostas entre uma encadernação, todas numeradas e com sumário, existem desde o manuscrito. 
8  Especificamente no caso brasileiro, Sodré (1966) e de Luca (2008) demonstram o quão oneroso era manter 
uma estrutura tipográfica no início do século XIX. Além disso, sugerem que em função dos valores envolvidos na 
aquisição desse material, os proprietários procuravam utilizar em todas as impressões o mesmo conjunto tipográfico.  
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da obra e o nome do autor por ela responsável. 
 Contudo, como apontado acima, o livro é histórico e a emergência de novas situações 
sociais e culturais fomentaram a criação de uma nova experiência visual para o livro. Destacam-se, 
por exemplo, as experiências visuais empreendidas por ação da Harper and Brother: editora norte 
americana com atuação destacada no século XIX que investiu muito no desenvolvimento e no 
aprimoramento de técnicas de impressão iconográficas – revistas, livros e folhetins passaram a 
receber um cuidado que extrapolava a parte escrita. Ainda no século XIX, no contexto europeu, a 
emergência de um público leitor, a partir da revolução francesa, sacudiu o mercado editorial, na 
medida em que os folhetins, impressos periodicamente em jornais, faziam circular um conteúdo 
antes oferecido somente por casas especializadas. Os proprietários de jornais, de olho no mercado 
consumidor de romances, abriam espaços em suas páginas para a publicação de capítulos 
sequenciados de livros, entendendo, dessa maneira, que o leitor interessado na continuação da 
história iria adquirir o próximo número do jornal. Criativamente, entretanto, muitos leitores 
daqueles jornais recortavam os folhetins e encadernava-os manualmente de modo a completar o 
livro que circulava, via empréstimo, por mais mãos do que se supunha o projeto do jornal. 
 As novas técnicas de impressão, composição gráfica e a ascensão de um público leitor com 
novas características ligam-se ao estabelecimento do mercado de consumo. Conforme esclarece 
Chartier (1999), antes do século XIX, a circulação dos livros estava restrita aos patrocinadores das 
obras, aqueles que pagavam por elas, o que implicava outra dinâmica de consumo relacionada ao 
fomento. Já a partir da revolução industrial, a fabricação de livros, baseada em novas técnicas, ao 
tempo que barateou a confecção, criou novas possibilidades criativas. Soma-se a isso o fato de que a 
ampliação do público leitor impulsionou o surgimento de novos nichos de mercado que, para serem 
melhor explorados, demandavam constante inovação do produto.  
 

Sem a mudança técnica, a introdução do vapor na prensa e depois a da eletricidade na 
vibração das rotativas e das grandes linotipos do fim do século XIX, o surgimento da 
edição moderna teria sido retardado ou, de todo modo, não teriam podido produzir todos os 
seus frutos. Sem a alfabetização de toda a população, no entanto, como demonstram os 
exemplos da Itália e da Espanha, o que teria sido adiado seria o aparecimento das literaturas 
populares nacionais, do mesmo modo que a democracia sofreria com o fraco número dos 
leitores de jornais. (MOLLIER, 2008, p.191). 
 

Além dessas alterações, outras poderiam ser mencionadas. No entanto, entende-se que este 
duplo - o desenvolvimento de novas técnicas visuais e a compreensão de que o leitor é também um 
cliente - são suficientes para que se compreenda, em um primeiro momento, o novo status a que 
ascendia o frontispício das obras então publicadas. 
 Da circulação dirigida a um público determinado, os livros passam a ocupar as prateleiras de 
livrarias e casas comerciais; páginas publicitárias de revista apresentam um breve resumo do livro 
ao lado das respectivas capas; editoras de médio e grande porte desenvolvem catálogos distribuídos 
para potenciais compradores; lançamento de livros é precedido por uma publicidade específica para 
cada título. O livro se tornou, portanto, um produto de mercado. 
 Nessa perspectiva, a capa das publicações assume o papel da primeira publicidade, na 
medida em que é com ela que o leitor-consumidor trava um primeiro contato com o livro/produto. 
Nas grandes editoras, surge a figura de profissionais responsáveis exclusivamente pela criação de 
identidades visuais específicas para cada obra. Técnicas e códigos de composição são ensinados em 
escolas ao redor do mundo9. Prêmios são distribuídos para os profissionais que desenvolvem um 

                                                
9  Tome-se como exemplo a escola da Design da Basileia (1942), a Escola de Artes de Yale(1950), Academia de 
Artes Cranbrook (1971), o Instituto de Artes da Califórnia (1975), apenas para citar alguns exemplos que demonstram o 
o avanço da técnica voltada ao ramo editorial. 
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trabalho considerado exemplar neste setor. 
 Para além das grandes corporações editoriais, editoras de pequeno porte – como no caso da 
EDUNI, responsável pela editoração do livro A Depressão de Lars – tendem a exercitar e explorar o 
potencial contido nas capas de suas publicações. Desse ponto de vista, novamente as limitações 
técnicas, o tipo de material tradicionalmente publicado pela editora e o público leitor que se 
pretende atingir, ocupam papel de destaque no projeto gráfico a ser desenvolvido. É por essa via 
que se pretende explicar, no próximo tópico, a construção da capa do livro que visa, 
primordialmente, fornecer uma “chave de leitura” não moralista para a trilogia de von Trier 
(MOLETA, YAMAMOTO, 2016).  
 
3. SOBRE A DEPRESSÃO DE LARS E O PROJETO DA CAPA 
 
 A Depressão de Lars - sobre a problema social nos filmes Anticristo, Melancolia e 
Ninfomaníaca chegou na EDUNI, em 2014 e, em 2016, já estava impresso e disponível para o 
público leitor. 
 Trata-se de uma obra ancorada nos pressupostos da Análise do Discurso de linha francesa, 
mais precisamente na proposta desenvolvida por Eni Orlandi (2002) e seguidores, no Brasil. A 
partir desse mirante teórico, é possível analisar as não-evidências dos dizeres, isso porque se 
entende o discurso como algo que não se refere a um discurso empírico, aquele “real” proferido um 
sujeito de carne e osso; também não se refere ao texto. O discurso não está na manifestação do que 
está escrito ou dito, sendo necessário desconstruir a materialidade – visual, textual, sonora etc – 
para ser possível descrever e interpretar os efeitos de sentidos ali (re)produzidos. Também é preciso 
considerar que o discurso não é resultado de um autor, tampouco por um ser cartesiano, aquele 
concebido como origem e fonte autônoma de seu dizer. Na perspectiva da Análise do Discurso, o 
que se diz ou se mostra, produz sentido(s) porque há uma inevitável relação de um discurso com 
outros discursos, produzidos por outros sujeitos. Em suma, os discursos dos filmes destacados no 
livro A Depressão de Lars não brotam no momento da enunciação, pois são atravessados e 
constituídos pela historicidade, pelas condições sócio-históricas de sua emergência, ou seja, pela 
exterioridade. Nas linhas do livro de Yamamoto e Moleta (2016), são consideradas as questões do 
filme à luz das formações discursivas e da interdiscursividade.  
 Assumida essa perspectiva, os autores optam por problematizar a crítica jornalística que, 
diante da Trilogia da Depressão – composta pelos filmes Anticristo (2009), Melancolia (2011) e 
Ninfomaníaca (2013) – acusaram von Trier de ser misógino e libertino. Tal problematização é feita 
à luz do trabalho do autor mais caro às reflexões desenvolvidas no livro: Friedrich Wilhelm 
Nietzsche. O texto de orelha deixa bastante clara essa proposta:  
 

O objetivo desta obra é fornecer uma chave de leitura para a Trilogia. O principal 
argumento é que as interpretações da crítica jornalística são produzidas nos limites da moral 
e da cultura ocidental. Sair desse preceito, tal como sugere o filósofo alemão Friedrich 
Nietzsche, implica uma transvalorização dos valores dessa cultura, uma outra visão de 
mundo, logo, uma leitura não moralista da Trilogia. A partir dos conceitos nietzschianos 
como espírito livre, espírito cativo, culpa, ressentimento e amor fati, pretende-se colocar o 
conflito moral no centro da Trilogia de von Trier. Essa chave de leitura, além de resolver a 
polêmica que, frequentemente, envolve o diretor, evidencia uma crítica cultural relacionada 
às imposições de valores morais na sociedade contemporânea e as consequências que dela 
decorrem (YAMAMOTO E MOLETA, 2016, s/p)  

  
  Em sua estrutura, A Depressão de Lars organiza-se em três capítulos, precedidos de um 
prólogo e sucedidos de um epílogo. No primeiro, ganham relevo as concepções nietzschianas acerca 
da moral, notadamente as reinvenções que produzem novos valores, novas formas de representação 
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e diferenciação da existência; seus efeitos são resumidos no título – Transvalorização dos valores – 
e discutidos nos tópicos (i) Da tradição a moral; (ii) Má consciência; (iii) A Exceção; (iv) 
Obediência; (v) Nada querer diferente. No segundo capítulo, são apresentados os três filmes da 
Trilogia que, aos olhos da crítica destacada no livro, concentram cenas de violência e de tortura, 
além de sexo explícito, sendo sobre essa última característica a maior incidência da questão moral. 
Resumidamente, o enredo dos filmes são assim apresentados pelos autores: 

a) Anticristo – casal Willem Dafoe e Charlotte Gainsbourg é arruinado após a morte do filho 
único que se joga pela janela enquanto os pais estão se relacionando sexualmente. O luto, o 
desespero e o sentimento de culpa da mulher não conseguem ser superados no hospital e ela 
passa a ser tratada pelo marido psicanalista. Decidem, então, se mudar para uma floresta 
(Éden) como estratégia de ‘cura’, mas a situação se agrava e uma série de acontecimentos 
violentos e misteriosos se sucedem. Nas cenas finais, mostra-se a mulher relembrando o dia 
da morte do filho e “com essa lembrança à tona, ela se automutila, cortando seu clitóris. Por 
fim, o marido mata e queima o corpo da esposa na floresta” (p.40). 

b) Melancolia – Justine e Claire são irmãs que, em meio a uma vida afortunada, confrontam-se 
com a possibilidade de um planeta chamado Melancolia colidir com a Terra e provocar o 
fim do mundo. “O final do filme mostra a reação da família, em especial das duas irmãs, 
diante de Melancolia: Justine, indiferente à catástrofe iminente, e Clair, em um ataque 
histérico de pânico e desespero” (p.42). 

c) Ninfomaníaca: na primeira parte do filme (o original possui cinco horas de duração e foi 
dividido em dois volumes) temos Joe, uma mulher viciada em sexo. Após ser encontrada 
bastante machucada em um beco, é levada para a casa de um velho pescador, Seligman, que 
a ajuda. Joe conta a ele detalhes de sua vida assumidamente de ninfomaníaca. Após relatos 
de suas aventuras sexuais, no final, ela diz ao velho que necessitava de tratamento e que 
“esse tratamento implicava abstinência sexual. Considerando Seligman como seu único 
amigo, finalmente vai dormir. Momentos depois, Seligman tenta estuprar Joe. Ela consegue 
escapar, matando-o.” (p.44) 
Cada um desses filmes é analisado no terceiro capítulo, a partir de um “dispositivo” ou gesto 

de leitura, fornecido pela Análise do Discurso. Tendo em conta as três etapas do dispositivo, inicia-
se com a passagem da superfície linguística (texto) ao discurso, momento em que se observa nos 
filmes a dicotomia moral e a evolução para o reconhecimento do conflito moral. Na sequência, há a 
passagem do objeto discursivo à formação discursiva, a partir da qual estabelece-se a relação dos 
enunciados com os conceitos nietzschianos que contribuem nos processos de significação, 
notadamente o espírito livre, o espírito cativo, a culpa/ressentimento e o amor fati. Por fim, 
apresenta-se o sentido (ou efeitos de sentido), mediante a seguinte chave de leitura: “moral vs 
conflito moral (imoral e amoral), figurativizada pela estrutura ordem/civilidade/homem vs 
caos/natureza/mulher” (YAMAMOTO E MOLETA, 2016, p. 46). 

Assim, unidos analiticamente pelo conflito moral, os três filmes apresentam temas e figuras 
que, em seus diferentes personagens, enredos e tramas narrativas, submetem-se a pressões 
semelhantes, a “esquadrinhamentos de uma moralidade coercitiva que pouca liberdade dá àqueles 
que buscam esquivar-se dela” (YAMAMOTO E MOLETA, 2016, p. 88). Para além de uma 
interpretação de caráter moralista, regrada por valores e representações de diferentes ordens – 
religiosos, médicas etc – o livro conclui de modo coerente com sua proposta, afirmando: 

 
Se a época atual está saturada de más notícias, von Trier é, certamente, uma fonte 
inesgotável de polêmica, um prato cheio para a mídia jornalística. É preciso ver nas notícias 
veiculadas pela grande mídia sobre esse diretor, não o desconforto que seus filmes trazem 
pelas cenas perturbadoras, mas o quanto podemos ser perversos com nós mesmos, e o 
quanto a humanidade perde com as imposições que ela mesma deliberou e consentiu. Nisso 



769

 

reside a crítica cultural de von Trier e também a sua depressão – o sentimento de que tudo 
poderia ser diferente (YAMAMOTO E MOLETA, 2016, p. 94)  

 
Toda essa rápida incursão pelo livro, antes de tratarmos precisamente do projeto gráfico da 

capa, é necessária para que possamos melhor esclarecer o efeitos intencionados quando da sua 
produção. Isso porque partiu-se do princípio de que, ao trabalho técnico concentrado nas 
informações e nos ingredientes materiais do livro – como tipografia, cores e imagens –, precisaria 
ser agregado algo mais que contribuísse com a informatividade e estivesse, ao mesmo tempo, 
coerente com o conteúdo do livro, focado, como visto, nas críticas jornalísticas referentes ao 
polêmico diretor dinamarquês.  

A capa de A Depressão de Lars visou, sobretudo, desestabilizar o tradicional e o previsível, 
convidando o leitor-consumidor a participar interativamente com o conteúdo aqui sumariamente 
exposto. Para isso, ele é incitado a retirar uma fita adesiva, em aberta alusão ao acontecimento que 
sucedeu o pronunciamento de Lars von Trier, em Cannes, quando disse que simpatiza com Hitler. 
Como visto, após um longo silêncio, o diretor encaminhou, juntamente com o roteiro de 
Ninfomaníaca, uma foto sua, com uma fita adesiva colada em sua boca, seguida de uma legenda 
onde se lia: “o filme fala por si”. Na capa da Depressão de Lars, explora-se essa “mesma” fita, 
cabendo ao leitor-consumidor, se assim desejar, retirá-la para “desamordaçar” von Trier. Vejamos, 
enfim, a capa e a dinâmica da interação projetada: 
 

 
FIGURA 01 – PROCESSO DE RETIRADA DA FITA ADESIVA DA CAPA DO LIVRO A DEPRESSAÃO DE LARS 
FONTE: ACERVO DA EDUNI (2016)  
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FIGURA 02 – APARECIMENTO DO NOME DO LIVRO A DEPRESSÃO DE LARS, NA FOLHA DE ROSTO 
FONTE: ACERVO DA EDUNI (2016) 
 

 
FIGURA 03 – LIVRO A DEPRESSÃO DE LARS EM DOIS MOMENTOS: ANTES DA RETIRADA DA FITA 
ADESIVA E DEPOIS DA RETIRADA 
FONTE: ACERVO DA EDUNI (2016) 
 
4. A CAPA E AS EXPERIÊNCIAS DE CONSUMO 
 

Criar capas é, fundamentalmente, colocar-se no papel do futuro leitor do livro e tentar 
propor, para ele, um caminho interpretativo possível, embora jamais único ou definitivo. Nesse 
caminho via capa, instaura-se uma interação entre o leitor e a obra, prática que impôs ao processo 
de criação a necessidade de produzir novas visualidades, até porque se anunciou, muito 
recentemente, uma revolução no mercado editorial.  

A ascensão das plataformas digitais de leitura, ao lançarem títulos novos e digitalizarem os 
clássicos, preocuparam editoras e estudiosos. Darnton (2010), Chartier (1999) e Mollier (2008) 
analisam esse processo que parecia anunciar o fim do livro impresso. Contudo, ao tempo em que 
um conjunto de profissionais ligados ao mercado de produção de obras na inovadora plataforma 
digital e especuladores sociais10 anunciavam (precocemente) a derrocada do impresso livro, editores 
mobilizaram suas equipes com o intuito de manter lucrativo o negócio a que se dedicavam. 
                                                
10  Disponível em <http://super.abril.com.br/tecnologia/o-fim-do-livro-de-papel>. Acesso em 05 de agosto de 
2016. 
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 Nessa complexidade editorial, o leitor passa a ser alvo das técnicas e das estratégias de 
marketing voltadas para a venda do livro impresso, essa que havia sido abalada pelas novas 
tecnologias. As plataformas digitais, além de oferecem livros em formatos que podem ser lidos em 
diversas telas, disponibiliza ao leitor a gama de obras impressas que as editoras possuem. No 
entanto, ainda é difícil para editores “tradicionais” derrubarem aquilo que a plataforma digital 
apresenta como sua maior qualidade: a interatividade com o leitor. 
 O livro digital não somente permite que o leitor faça anotações, insira comentários, recorte 
partes do texto, como também permite que ele ocupe “fisicamente” vários espaços. Com um 
movimento rápido, sem fechar o livro, o leitor pode sanar eventuais dúvidas e, como é próprio da 
interação digital, estabelecer, entre o seu livro e o objeto de busca, interações inusitadas. 
 Para Chartier, todo leitor é um crítico em potencial e, com a revolução digital, essa função é 
reduzida, mas, ao mesmo tempo, ampliada. 
 

Ampliado na medida em que todo mundo pode tornar-se crítico. Este foi o sonho das Luzes 
e, talvez, o do fim do século XVII: por que todo leitor não poderia ser considerado capaz de 
criticar as obras, fora das instituições oficiais, das academias, dos sábios? É a querela dos 
Antigos e dos Modernos, na França, no fim do século XVII, que faz nascer a ideia segundo 
a qual cada leitor dispõe de uma legitimidade própria, do direito a um julgamento pessoal. 
(CHARTIER, 1999, p.17) 

  
 Cabe assinalar, porém, que o papel produtivo do leitor não está atrelado exclusivamente com 
a revolução digital. De Certeau pontuava, ainda em 1980, o papel ativo e criativo do consumidor 
nas interações de mercado e a afiançava:  
 

De fato, a atividade leitora apresenta, ao contrário, todos os traços de uma produção 
silenciosa: flutuação através da página, metamorfose do texto pelo olho que viaja, 
improvisação e expectação de significados induzidos de certas palavras, intersecções de 
espaços escritos, dança efêmera. [...] O legível se transforma em memorável. [...] O 
espectador lê a paisagem da sua infância na reportagem de atualidades. [...] Um mundo 
diferente (o do leitor) se introduz no lugar do autor. (DE CERTEAU, 1980, p. 49) 
 

Dessa forma, a apropriação feita pelo leitor carrega marcas de criatividade, independente da 
plataforma pela qual o texto circula. O que a revolução digital fez foi evidenciar o papel ativo do 
leitor na sua relação com a obra e, de alguma maneira, chamar a atenção dos editores para essa 
caraterística da leitura. Em um tempo em que as letras, formas e figuras borbulham frente aos olhos 
de quem lê o livro na tela de sua plataforma digital, nasce a necessidade de repensar o lugar do livro 
impresso no mercado editorial, tendo em conta a revolução que se apresenta nos dias atuais.  

São essas reflexões que, primordialmente, catalisaram o processo de criação da capa da obra 
A depressão de Lars, sob a égide da interação com leitor. A capa, apresentada no tópico anterior, 
difere das demais publicadas pela EDUNI, por envolver, pela primeira vez, procedimentos manuais 
na sua composição. Tal opção foi necessária em função das limitações técnicas que pesam sobre a 
editora; nesse caso específico, a gráfica responsável pela impressão não possuía os instrumentos 
necessários para marcação, corte e colagem da fita adesiva nas capas. 

A ideia era, desde o princípio, aproveitar o caráter contestador do diretor dos filmes 
analisados no livro, para promover também uma forma de contestação. Uma pesquisa prévia sobre 
Lars von Trier, conversas com um dos autores e referências de trabalhos produzidos por outros 
capistas levaram à definição dos elementos que seriam explorados para a composição da capa. 

Em uma rápida pesquisa feita por sites de busca, de imediato, a imagem do diretor 
amordaçado pela fita adesiva aparece; o significado da iconografia incomoda e deixa latente 
algumas questões: como desamordaçar e compreender o projeto artístico de von Trier? O texto 
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contido no livro seria um forma de obter tal efeito? Como o leitor poderia compreender que, para 
além da análise da obra cinematográfica, o texto oferecia a possibilidade de isentar de censura o 
complexo pensamento do diretor em foco? 

Retomemos a proposta do livro A depressão de Lars, segundo a qual “[...] pretendeu-se [a 
partir da análise proposta] apresentar uma chave interpretativa, uma leitura diferenciada da Trilogia, 
concorrente àquelas que imputam caráter moralista à interpretação” (YAMAMOTO E MOLETA, 
2016, p. 88). Para os autores estava, de alguma maneira, colocada a possibilidade de fazer do livro 
uma forma de libertar o pensamento de Lars do peso dos julgamentos mais conservadores. Restava, 
à equipe responsável pelo projeto da capa, contribuir para que esse objetivo se cumprisse, a partir da 
metáfora da mordaça. 

Lars von Trier foi então representado pelos óculos que utiliza frequentemente. A escolha 
não foi aleatória. Os óculos, ao mesmo tempo em que atualizam, via memória iconográfica, a 
imagem do diretor, sugerem uma forma de ver o mundo, algo que auxilia a ver melhor. Um 
elemento mediador entre aquele que observa e aquilo que é observado, algo que transforma ambos. 
Essa lente aponta para a pluralidade de sentidos contundentes que o autor, baseado nas suas 
experiências, impõe à sua obra; dela emerge uma singular maneira de interpretar o mundo que, 
conforme fica muito claro nas linhas Da Depressão de Lars, foi alvo de críticas e de algumas 
formas de censura. Além disso, entendia-se que o livro ocuparia papel similar ao dos óculos, porque 
visava oferecer ao leitor a possibilidade de ver na obra cinematográfica de Lars von Trier 
questionamentos densos, ofuscados por conta de julgamentos apressados e moralistas, tal como 
defende a linha argumentativa do livro.. 

A censura, narrada visualmente pela mordaça de uma fita adesiva, resultou da opção em 
preservar o elemento da fita adesiva que indica, desde o início, as opções de Lars von Trier. Ele se 
sentiu censurado. A despeito do efeito publicitário que a foto original distribuída pelo diretor 
causou, não é possível negar as restrições que pesavam sobre ele e sobre sua obra. Construir a capa, 
a partir da perspectiva do diretor, sugeriu, então, um exercício de aproximação, uma vontade de 
ouvir o que ele tinha a dizer, aceitando, destarte, que se tratava de uma chave de leitura possível, 
não exclusiva. 

Além disso, pesavam as possíveis interações que seriam elaboradas pelos leitores. Embora 
fosse impossível determinar quem leria a obra, era lícito admitir um duplo perfil: cinéfilos, 
interessados na obra Lars von Trier e pesquisadores da interface cinema/análise do 
discurso/filosofia. Esses leitores formavam, então, a primeira parte do perfil imaginado, seguido de 
um segundo grupo possível, formado por curiosos, interessados espontâneos no texto que, avisados 
da possibilidade interativa do projeto, aproximar-se-iam do livro para experimentar essa capa. 
A partir desses perfis, o projeto gráfico ficou propositalmente inacabado. A ideia que prevaleceu foi 
deixar ao leitor a finalização da capa: ele poderia arrancar a mordaça antes mesmo de ler o livro, 
indicando uma abertura ao que viria a seguir; ou, pelo contrário, poderia preferir ler o livro, 
convalidar a chave de leitura apresentada e, depois, libertar a voz de von Trier. Poderia, ainda, não 
ler o livro e, mesmo assim, tirar a fita adesiva da capa, tão somente pela experiência de consumir 
um livro que permite essa ação, algo que em outros tempos seria uma ofensa. Outro tipo de leitor-
consumidor poderia resistir a ideia de rasgar um livro, mantendo a capa intocada, sem retirar a fita 
adesiva.  

Essas interações possíveis entre leitor e livro nos fazem retomar, uma vez mais, as reflexões 
de Chartier: 
 

De um lado, cada leitor, cada espectador, cada ouvinte produz uma apropriação inventiva da 
obra ou do texto que recebe. [...] De outro lado, deve-se considerar o conjunto de 
condicionamentos que derivam das formas particulares nas quais o texto é posto diante do 
olhar, da leitura ou da audição, ou das competências, convenções, códigos próprias à 
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comunidade à qual pertence cada espectador ou cada leitor singular. A grande questão, 
quando nos interessamos pela história da produção dos significados, é compreender como as 
limitações são sempre transgredidas pela invenção ou, pelo contrário, como as liberdades de 
interpretação são sempre limitadas. (CHARTIER, 1999, p.19) 
 

 Se, como sugere Chartier, a produção de significados, no ato de consumir o livro, envolve a 
transgressão das limitações projetadas e uma liberdade definida a partir das experiências daquele 
que consome, seria impossível prever todas as ações possíveis dos leitores que manipulam a capa da 
obra A depressão de Lars. Contudo, essa impossibilidade, longe de desestimular o projeto, torna-o 
mais vivo, imprevisível e potencialmente criativo. De um lado, desestabiliza aqueles que estão 
acostumados a criar capas nos moldes tradicionais; de outro, atinge mais diretamente o leitor, 
convocado a ser mais ativo no consumo do livro impresso. 
 
5. CONCLUSÃO 
 
 O presente trabalho procurou evidenciar os mecanismos mobilizados para a produção de 
capas de livros, tanto da perspectiva histórica enfatizando as mudanças ocorridas neste campo, 
quanto da perspectiva singular de criação da capa da obra A depressão de Lars. Trata-se de um 
relato de experiência que ganha novas conotações quando avaliado a partir das dinâmicas 
contemporâneas que atravessam o mercado editorial.  
 Antes de encerramos, porém, é preciso lembrar que essa nova possibilidade criativa não 
representa proposta de aceitação homogênea. Autores encontram dificuldades em compreender a 
proposta como parte das inovações gráficas; setores de impressão têm limitações técnicas e de 
pessoal que afetam ou impedem a execução frequente de projetos como o aqui relatado; equipes 
criativas precisariam sair de sua área de conforto e se apropriarem de conhecimentos produzidos por 
outras ciências de modo a ir, mais eficientemente, ao encontro das expectativas do público leitor.  
 As reflexões aqui propostas não esgotam, obviamente, as discussões acerca da interatividade 
do leitor com o livro. Sugere apenas uma via de inserção no mercado editorial que pode ser 
enriquecida a partir de novos desdobramentos e de relações estabelecidas com outras pesquisas e 
práticas afins. Contudo, a possibilidade de uma nova interpretação da relação do leitor com o livro 
na contemporaneidade, a exemplo da produção gráfica de A Depressão de Lars, pareceu-nos 
coerente com as complexas demandas editorias da contemporaneidade. 
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PROCESSO TEÓRICO-METODOLÓGICO PARA UMA PERSPECTIVA QUALITATIVA 
DE CONSUMO 1 

 
Kérley Winques2 

 
 
RESUMO 
  
Este artigo tem como objetivo apresentar o percurso teórico-metodológico utilizado em pesquisa de 
mestrado que visou identificar o consumo da grande reportagem multimídia pelas gerações X, Y e Z 
nas multitelas (WINQUES, 2016). De caráter teórico e metodológico, inicialmente são apresentadas 
as vertentes dos estudos de audiência, com aspectos majoritariamente qualitativos. Num segundo 
momento o consumo passa a ser discutido, fase em que se assume a perspectiva cultural, midiática e, 
mais do que isso, qualitativa. Por fim, as conclusões apresentam o percurso metodológico utilizado 
na pesquisa da autora, organizado em duas etapas: 1) questionário socioeconômico para definição dos 
usuários participantes dos grupos focais; 2) verificação do consumo qualitativo mediante observação 
simples e participante dos grupos. No que tange à observação participante, o questionário utilizado é 
uma adaptação do método de observações denominado Entrevistas Baseadas em Cenários e Tarefas, 
que é uma variante dos testes de usabilidade. Destaca-se que este artigo é oriundo de uma pesquisa 
estritamente voltada para o campo do jornalismo. 
 
 
Palavras-chave: Comunicação; Jornalismo; Consumo; Metodologia 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

 Aferir em tempo real o consumo da audiência em tempos de internet vem sendo algo comum 

nas redações jornalísticas. É possível identificar em algumas redações a presença de monitores de TV 

no centro da sala, onde ferramentas Web Analytics efetuam a coleta, análise e produção de relatórios 

referentes à navegação e à interação do usuário online. A mais conhecida delas é o Google 

Analytics/Omniture3, que fornece informações em tempo real sobre acessos, cliques e tempo de 

permanência nas páginas. A ferramenta também apresenta dados atualizados sobre como os visitantes 

usam o site, em qual dispositivo, localização geográfica e como chegaram até ele. O Analytics vem 

sendo visto pelo mercado jornalístico não só como uma ferramenta de monitoramento de tráfego, mas 

                                                 
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Consumo, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM. 
2 Mestre e doutoranda, Programa de Pós-graduação em Jornalismo, Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: 
ker.winques@gmail.com.  
3 O Google Analytics é um serviço do Google que possui versão gratuita e, ainda, oferece a disponibilidade de pacotes pagos, 

porém nenhuma versão oferece dados qualitativos. 



776

 
como um recurso poderoso para a tomada de decisões em publicações online – tanto em redes sociais 

quanto na capa do site. 

Em tempos de jornais e revistas impressas o sucesso de um conteúdo era medido pelo número 

de exemplares vendidos. Já com a chegada da internet e com o desenvolvimento de novas ferramentas 

surgiram uma série de métricas que são responsáveis por aferir o “sucesso” de determinado conteúdo. 

Porém, parece que esse tipo de análise oferece apenas dados quantitativos, mais relacionados a 

números estatísticos do que ao real consumo dos conteúdos oferecidos nas páginas dos jornais online. 

Vieira (2015, p. 70) afirma que “o número de cliques dá uma medida quantitativa da audiência, que 

pode ser muito útil para a venda de publicidade, mas não informa além do ‘quanto’ e pode ser até 

enganoso”. A autora argumenta que apenas uma análise crítica e ética, além de uma “necessidade de 

análises qualitativas parecem surgir como alternativas mais seguras e inteligentes, em meio a um 

cenário em constante mutação” (VIEIRA, 2015, p. 81).  

Além dos questionamentos apontados por Vieira (2015), neste artigo observa-se a necessidade 

de discutir melhor os estudos de cunho qualitativo. Existem questões bem mais profundas no sentido 

do consumo, por isso a proposta de compreender o consumo além de uma visão resumida a mercado, 

retorno financeiro e público homogêneo. 

Para atingir o objetivo de compreender o consumo como uma perspectiva qualitativa é 

necessário, contudo, abordar os estudos de recepção, usos e apropriações, midiatização e mediação, 

pesquisas que têm uma vertente, majoritariamente, qualitativa. E, mais do que isso, esses estudos 

levam em consideração fenômenos sociais, culturais, históricos, políticos e econômicos. E 

principalmente, questionam a relação da audiência com os meios de comunicação.  

 

2. ESTUDOS CULTURAIS E DE AUDIÊNCIA  

 

A palavra comunicação é adotada para ações, movimentos, fenômenos, programas, hábitos, 

aparelhos, dispositivos etc. Segundo Jacks e Escosteguy (2005, p. 08), “a comunicação está, por toda 

parte, originada em diversos referentes especializados, além dos usos da linguagem comum, na 

organização do léxico associado aos meios de difusão”. Para as autoras, a comunicação de massa está 

integrada às demais práticas da vida diária, sendo entendida como atividade que dá sentido à vida 

social. Sendo assim, as atividades exercidas pelas pessoas no seu cotidiano são dependentes e estão 

fundadas em processos de produção de sentido. No que tange aos estudos culturais, à vista disso, “a 
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pesquisa de comunicação não é a que focaliza estritamente os meios, mas a que se dá no espaço de 

um circuito composto pela produção, circulação e consumo da cultura midiática” (Ibid., p. 38-39). 

Tratando-se da teoria da recepção dos meios, esta pode ser entendida como um eixo mais 

especializado dentro das teorias da comunicação. É a teoria que visa analisar todo o processo. De 

acordo com Jacks e Escosteguy, vários autores somam esforços para identificar as cinco tradições 

sobre o tema: “pesquisa dos efeitos, usos e gratificações, crítica literária, estudos culturais e análise 

de recepção, utilizando-se comparativamente da análise de três elementos constituintes da 

comunicação de massa: a mensagem, a audiência e o sistema social” (JACKS; ESCOSTEGUY, 2005, 

p. 20, grifos das autoras). Esses servem de critério comparativo, além de parâmetro metodológico, 

que podem ser divididos em dois tipos: a) humanístico; e b) sócio-científico. Observa-se, ainda, que 

as pesquisas-chave da trama conceitual da investigação da recepção na América Latina são quatro: 1) 

os estudos da vida cotidiana; 2) os estudos sobre consumo; 3) os estudos sobre estética; e 4) semiótica 

da literatura e os estudos que tratam da história social e cultural dos gêneros.  

Na década de 1980 começam a surgir os estudos latino-americanos de recepção. Estes nascem 

em meio a um forte movimento teórico crítico que tinha como objetivo promover uma reflexão sobre 

a comunicação e a cultura de massa, surgindo como um contraponto às analises funcionalistas e 

semióticas predominantes até o período (LOPES, 2014). A teoria começou a ser construída baseada 

na temática das culturas populares, tendo como eixos principais de reflexão: 1) os deslocamentos dos 

meios às mediações, teoria desenvolvida por Martín-Barbero em 1987; e 2) os processos de 

hibridização cultural, escrito por Canclini em 1990. Jacks e Escosteguy (2005) apontam que é na 

década de 1920 que os estudos dos efeitos começam surgir como geradores das pesquisas de 

comunicação, sendo resultado da preocupação com os novos meios que apareciam no cenário 

moderno.  

Na perspectiva das autoras, os meios e conteúdos são frequentemente escolhidos em função de 

objetivos e satisfações específicos. As pessoas têm consciência de suas necessidades relacionadas aos 

meios de comunicação que surgem em circunstâncias sociais – compartilhadas com outras pessoas – 

e pessoais – acontece de forma individual –, ambas manifestando-se em termos de motivações. Ainda 

a utilidade pessoal é consideravelmente mais significativa nas escolhas da audiência do que elementos 

estéticos ou culturais. Nesse ponto de vista, “cada leitor pode reagir individualmente a um texto, mas 

a recepção é um fato social, uma medida comum localizada entre essas reações particulares; portanto, 

nessa perspectiva, a inclusão do contexto passa a ser central” (JACKS; ESCOSTEGUY, 2005, p. 36). 

A análise de recepção é considerada pelas autoras como uma perspectiva mais inclusiva, pois utiliza 
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diversas técnicas de pesquisa empírica para o estudo qualitativo da audiência, estando conectada com 

as ciências sociais e os estudos literários.  

Ao falar de usos e gratificações, Jacks e Escosteguy (2005) utilizam a classificação elaborada 

por McQuail (1997). De acordo com essa categorização, a pesquisa de uso e gratificações não é 

estritamente atribuída à abordagem de cunho comportamental, isso porque tal vertente enfatiza a 

origem social das gratificações e as funções sociais mais extensas dos meios. A análise desse tipo de 

pesquisa concentra-se nas necessidades, motivos e circunstâncias individuais.  

O conceito de midiatização é desdobrado por Hepp (2014), quando considera que conectado a 

esse termo está a ideia de que a mídia exerce influência na cultura e na sociedade. Segundo a autora, 

a midiatização é usada especificamente para teorizar a mudança relacionada à mídia. 

O intuito desse tipo de pesquisa é investigar a inter-relação entre a mudança da comunicação 
midiática e a transformação sociocultural como parte das práticas de comunicação cotidianas, 
e como a alteração dessas práticas está relacionada à construção da realidade comunicativa 
em mudança. Em consideração aqui está não apenas a mídia de massa clássica, mas 
especialmente a assim chamada nova mídia da internet e da comunicação móvel (HEPP, 
2014, p. 49). 

Para Hjarvard (2014), a midiatização4 geralmente faz referência ao processo pelo qual 

elementos centrais de uma atividade social ou cultural, como a política, religião e educação são 

dominados e dependentes da mídia. Já Hepp (2014) aponta que este tipo de pesquisa não precisa focar 

em apenas um tipo de mídia, mas na midiatização dos mundos sociais, sendo assim, com uma 

perspectiva transmidial. A autora define duas maneiras de realizar este tipo de pesquisa: diacrônica 

ou sincrônica.  

Enquanto a pesquisa diacrônica de configurações comunicativas – sua comparação no 
decorrer do tempo – é uma das maneiras óbvias para essa operacionalização, a pesquisa 
sincrônica oferece uma segunda possibilidade: uma profunda análise de certas configurações 
comunicativas, especialmente em momentos de mudança sustentável. A comparação aqui é 
feita indiretamente, por exemplo, seja comparando essa análise com a pesquisa prévia nos 
mundos midiatizados investigados, ou pela comparação de gerações diferentes (HEPP, 2014, 
p. 61, grifos da autora). 

                                                 
4 Hjarvard (2014) considera que a midiatização faz parte do processo da modernidade tardia, “na qual os meios de comunicação 

não só estão sujeitos às principais transformações da sociedade moderna, mas são eles próprios agentes de modernização. (...) 
os meios de comunicação possibilitam a diferenciação e o desencaixe tempo-espaço, ao mesmo tempo em que adquirem um 
papel especial de instituição de reflexividade coletiva tanto sobre os assuntos públicos quanto sobre os privados. A mídia, 
assim, favorece aspectos-chave da modernidade sendo, simultaneamente, um produto da modernidade” (HJARVARD, 2014, 
p. 31).  
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Com efeito, existem outras maneiras de realizar pesquisas na perspectiva da midiatização. 

Porém, segundo a autora, é fundamental para o desenvolvimento desse tipo de abordagem reconhecer 

que ela possui uma perspectiva transmidial. “Na era da crescente ‘mediação de tudo’, mídias 

diferentes estão totalmente envolvidas nas nossas construções comunicativas em mudança da cultura 

e da sociedade. Esse é o ponto em que devemos focar” (HEPP, 2014, p. 61). Além disso, na 

contemporaneidade é possível experimentar uma midiatização intensificada da cultura e da sociedade, 

não limitada ao domínio da formação da opinião pública, mas atravessada praticamente por toda 

instituição social e cultural, como: família, trabalho, política e religião. A midiatização evidencia os 

processos pelos quais a cultura e a sociedade são dependentes dos meios de comunicação e sua lógica 

como mídia integradora das práticas culturais e sociais em vários níveis (HJARVARD, 2014). 

No entendimento de Hjarvard (2014) a midiatização pode, de certa forma, compartilhar coisas 

comuns com a noção de “mediação” de Martín-Barbero, sendo que, esta teoria desloca o eixo central 

da mídia individual para o papel da mídia na interação social e mudança cultural. Contudo, a 

midiatização aponta para o desenvolvimento adicional, as mídias como estruturas, ou melhor, práticas 

institucionalizadas que cada vez mais influenciam outras esferas sociais. Contrastando os dois 

conceitos citados, Hepp (2014) afirma que: mediação é usada para teorizar o processo de 

comunicação como um todo; já a midiatização é um termo mais específico, que é usado para teorizar 

a mudança relacionada à mídia. 

Quando se trata de mediação, uma das referências é Jesús Martín-Barbero, que escreveu em 

1987 o texto De los medios a las mediaciones. A obra traz a reflexão de que as preocupações não 

devem estar apenas centradas nos meios e na produção, pois é preciso pensar nas mediações, ou seja, 

nos processos culturais, econômicos e sociais que incluem desde a produção até a recepção das 

mensagens fornecidas pela mídia. O autor inicialmente sugere três hipóteses de mediação que 

interferem ou alteram a maneira como os usuários recebem os conteúdos: 1) a cotidianidade familiar; 

2) a temporalidade social; e 3) a competência cultural.  

A mediação exige pensar simultaneamente o espaço da produção e o consumo do público, 

ambos conectados pela vida cotidiana (usos/consumo/práticas) e pela especificidade dos dispositivos 

tecnológicos da mídia envolvida. O resultado das pesquisas com essa abordagem, segundo Lopes 

(2014), é um desenho complexo que envolve: 1) a estrutura dinâmica da produção de conteúdos; 2) 

os usos e apropriações desses conteúdos; e 3) a composição textual dos mesmos.  
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3. O CONSUMO PELA PERSPECTIVA QUALITATIVA 

Após as definições das principais teorias de cunho qualitativo, relativas ao envolvimento da 

produção, dispositivos e receptor, agora se faz necessária uma discussão a respeito do consumo, 

principalmente do consumo cultural, já que tal conceito é norteador e fundamental nesta pesquisa. 

Cabe deixar claro que o consumo se diferencia das teorias citadas no último item, já que 

metodologicamente as teorias como recepção e mediação estudam públicos que consomem de forma 

recorrente determinado produto, seja uma telenovela ou telejornalismo policial. Já o consumo 

pretende compreender as pessoas a partir do que elas consomem, o que os objetos significam e o 

como essas escolhas demandam diferenciações e posicionamentos. 

Na pesquisa de mestrado da autora deste artigo, a perspectiva qualitativa para o consumo deu-

se pela escolha dos objetos de estudo, de forma que a delimitação e escolha das diferentes gerações 

(gerações X, Y e Z) e as diferentes telas estão relacionadas com o campo das mediações. Isso porque 

um dos objetivos foi observar a relação das gerações com as diferentes plataformas.  

As práticas em relação aos meios de comunicação fazem parte do consumo cultural, segundo 

Toaldo e Jacks (2013), uma vez que a instância simbólica se coloca acima da econômica. As autoras 

defendem a necessidade de definir melhor o conceito de consumo cultural quando se trata da mídia, 

uma vez que esta tem suas particularidades. Sendo assim, parece que Canclini (1992) é quem mais se 

aproxima de uma discussão concreta no que diz respeito às teorias do consumo. O objetivo do autor 

é construir uma teoria sociocultural. Consequentemente, ele conceitua consumo como o conjunto de 

processos socioculturais em que acontecem as apropriações e os usos dos produtos. Assim sendo, é 

possível identificar uma superação da noção de que o consumo é unicamente um ato individual, 

irracional, movido pelo desejo e gostos pessoais. Canclini (1995) também afirma que quando ocorre 

a proliferação de objetos e marcas, da mídia e de acesso ao consumo, “a partir da perspectiva dos 

movimentos de consumidores e de suas demandas, percebemos que as regras – móveis – da distinção 

entre os grupos, da expansão educacional e das inovações tecnológicas e da moda também intervêm 

nestes processos” (CANCLINI, 1995, p. 54). Fica claro que para ele consumir é participar de uma 

esfera de disputas, principalmente aquelas que a sociedade produz e pelas formas de usá-la. 

“Devemos admitir que no consumo se constrói parte da racionalidade integrativa e comunicativa de 

uma sociedade” (Ibid., p. 56, grifos do autor). 

Jacks e Escosteguy (2005) levantam que consumir é 
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parte integrante do ciclo da produção e da circulação dos bens simbólicos (...), os quais 
extrapolam a simples ideia de “compulsão comunista”. Entretanto, isto não dá poder total ao 
consumidor, apenas organiza as razões, condições e cenários em que o consumo é produzido, 
revelando os sentidos que o constituem (JACKS; ESCOSTEGUY, 2005, p. 58). 

Esses sentidos podem vir acompanhados das escolhas dos usuários. Segundo Canclini (1992), 

as pessoas estão mostrando que possuem diferentes gostos. No caso da música, os modos de 

processamento são sensíveis de acordo com as lacunas que acompanham uma diferença geracional, 

as distâncias econômicas e educacionais. Para o autor, consumir é deixar mais inteligível um mundo 

onde o sólido acaba, por vezes, evaporando. Por consequência, consumir é útil “para a expansão do 

mercado e a reprodução da força de trabalho, para nos distinguirmos dos demais e nos comunicarmos 

com eles” (CANCLINI, 1995, p. 59).  

A dimensão cultural do consumo e suas formas de apropriação devem ser tão centrais quanto 

as investigações que tratam das estratégias de mercado (CANCLINI, 1992). É possível compreender 

que os estudos sobre consumo não devem apenas abordar a forma como as pessoas estão comprando 

suas mercadorias; para além do olhar mercadológico, baseado apenas em números e estatísticas, deve-

se ter conhecimento das formas como os usuários selecionam, combinam, ressignificam e recebem 

os produtos e as mensagens.  

Perante esse cenário, concordando com Toaldo e Jacks (2013), é possível completar que 

Canclini propõe que o consumo não está limitado apenas à troca e aquisição de produtos, mas sim 

relacionado a interações socioculturais mais complexas, que são elaboradas em torno de bens e 

objetos simbólicos que acabam produzindo significados, e estes representam diferenciações, 

comunicam escolhas, posicionamentos e satisfazem desejos. 

Ao confrontar o consumo e a recepção, Jacks e Escosteguy afirmam: 

Dentro desse espírito, podemos dizer que as correntes do consumo cultural e das frentes 
culturais não se consolidaram como referências teórico-metodológicos para análise 
específica da recepção, pois como já foi sinalizado antes, configuram-se muito mais como 
contribuições compreensivas da cultura contemporânea, em que se destaca a experiência dos 
sujeitos, do que como propostas de análise do processo de recepção midiática (JACKS; 
ESCOSTEGUY, 2005, p. 72). 

Nessa cultura contemporânea, segundo Canclini (1995), as redes de produção e circulação 

simbólicas constituem as tendências e os estilos, sejam das linhas editoriais, musical, da publicidade, 

da moda etc. Assim, os receptores passam a reelaborar, ressignificar e ressemantizar os conteúdos e 

produtos adquiridos, e isso se dá conforme sua experiência cultural. Martín-Barbero (1987) revisa a 

noção de consumo, ao afirmar que não é somente uma reprodução de forças, mais do que isso, é um 
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produtor de sentidos. Lugar de luta que não se esgota na simples posse de um objeto, uma vez que 

passa pelos usos que lhe atribuem forma social, onde se inscrevem demandas e dispositivos de ação 

que decorrem de diferentes competências culturais. 

Posto isso, Canclini (1992) revela que os produtos denominados culturais têm valores de uso e 

de troca, contribuem para a reprodução da sociedade e, na maioria das vezes, para a expansão do 

capital. Porém os valores simbólicos prevalecem sobre a mercadoria. Em seguida, levanta que não se 

deve separar o consumo e sua conexão com os bens e atividades culturais. Se a apropriação de 

qualquer produto é um ato que diferencia simbolicamente, integra e comunica, se o consumo, em 

síntese, serve para pensar todos os atos do consumo – não só aqueles relacionados à arte e ao saber – 

são eixos culturais. Barbosa (2004) vai de encontro com essa ideia ao afirmar que o consumo é central 

no processo de reprodução social. Dessa forma, qualquer ato de consumo é essencialmente cultural. 

Além do consumo cultural, e a partir das reflexões de Canclini, Toaldo e Jacks refletem sobre 

o consumo midiático.  

Trata-se do consumo do que a mídia oferece: nos grandes meios – televisão, rádio, jornal, 
revista, internet, sites, blogs, celulares, tablets, outdoors, painéis... – e nos 
produtos/conteúdos oferecidos por esses meios – novelas, filmes, notícias, informações, 
entretenimentos, relacionamentos, moda, shows, espetáculos, publicidade, entre outros. 
Neste contexto, a oferta da mídia inclui também o próprio estímulo ao consumo, que se dá 
tanto através da oferta de bens (por meio do comércio eletrônico e da publicidade), quanto 
no que se refere a tendências, comportamentos, novidades, identidades, fantasias, desejos... 
(TOALDO; JACKS, 2013, p. 06-07, grifos das autoras). 

As autoras ressaltam que a diferença do consumo midiático é que no âmbito em que é realizada 

a observação o ângulo é mais amplo, ou seja, o foco é direcionado para a relação com os meios e não 

com as mensagens. Neste caso, enfatiza-se a relação com os meios de comunicação, sua presença no 

cotidiano, espaços, relações, percepções etc. A proposta das autoras ao levantar este conceito “é 

dimensionar o âmbito dos estudos de consumo midiático, para compreender que em relação ao 

consumo cultural e à análise da recepção, constituem níveis diferentes, que podem ser 

complementares em uma única pesquisa ou não” (TOALDO; JACKS, 2013, p. 08). 

Para além do consumo midiático ou cultural, vive-se um tempo caracterizado por fraturas e pela 

heterogeneidade, de segmentação e de comunicações fluídas com ordens transnacionais. Em meio a 

isso é possível identificar códigos que unificam, ou, que permitem um entendimento e significação. 

Os seres humanos fazem um intercâmbio com os objetos para satisfazer necessidades que são fixadas 

culturalmente. O consumo se conecta com as esferas que constituem as experiências do homem, na 
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mesma medida em que ele funciona como uma “janela” para a compreensão dos diversos processos 

sociais e culturais (BARBOSA, 2004). A autora afirma que a sociedade surge de um conjunto de 

suposições, que são sempre vistas como dados e quase nunca esses dados são desafiados criticamente. 

Contudo, o fato de consumir e utilizar produtos como subsídios de construção e afirmação de 

identidades, exclusão e diferenciação, são universais. Ainda, mediante a visualização do consumo é 

possível identificar atos locais e mundanos que têm conexão com a produção, circulação e inovação 

tecnológica.  

Após as reflexões apontadas até o momento, agora faz-se necessário levantar questões sobre o 

sentido das tecnologias, da personalização e, não menos importante, o leitor. Canclini (1998) coloca 

que “os sentidos das tecnologias se constroem conforme os modos pelos quais se institucionalizam e 

se socializam” (CANCLINI, 1998, p. 308). A coexistência dos usos contraditórios mostra que as 

interações das novas tecnologias com a cultura anterior fazem parte de um processo 

significativamente maior do que aquele que elas desencadearam ou manejam.  

Uma dessas transformações de longa data, que a intervenção tecnológica torna mais patente, 
é a reorganização dos vínculos entre grupos e sistemas simbólicos; os descolecionamentos e 
a hibridações já não permitem vincular rigidamente as classes sociais com os estratos 
culturais. Ainda que muitas obras permaneçam dentro dos circuitos minoritários ou populares 
para que foram feitas, a tendência predominante é que todos os setores misturem em seus 
gostos objetos de procedência antes separadas (CANCLINI, 1998, p. 309). 

Para o autor, é por meio da reconquista criativa dos espaços públicos e do interesse pelo público 

que o consumo poderá ser um espaço de valor cognitivo, útil para pensar e atuar significativamente 

na vida social. Canclini (1995) lembra que as transformações, cada vez mais constantes, nas 

tecnologias de produção, no desenho de objetos, na comunicação mais extensiva ou intensiva entre 

sociedades, tornam-se instáveis as identidades em repertórios de bens exclusivos de uma comunidade 

étnica ou nacional. 

Nessa perspectiva,  

como não reconhecer a diversidade de gêneros, linguagens e formatos hoje presentes nessa 
interação produção/consumo? Como não identificar o complexo mundo das imagens, ora 
paralisadas, no caso da imprensa escrita, ora trabalhadas pela analogia, no caso, do rádio e 
dos discos; ou, então, na própria versão que atualmente assume maior importância, por meio 
do movimento? Como recusar a interação imagem/som – uma linguagem que não passa 
necessariamente pelos códigos da escrita? (SOUSA, 1995, p. 31). 

Tratando-se da informação que vem sendo disponibilizada, as dimensões narrativas passam por 

um processo de constante inovação e imbricação. A internet possibilita a renovação dos produtos e, 
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no caso desta pesquisa, a grande reportagem multimídia faz parte desta evolução. A cultura da 

imagem está cada vez mais conectada com a cultura da escrita, algumas vezes aparecem separadas, 

mas uma não eliminou a outra; pelo contrário, ambas vêm convivendo muito bem com o design 

gráfico, sendo chamadas de narrativas multimídia.  

A criatividade passa a ser cada vez mais valorizada e, segundo Canclini (2008), isso acontece 

não somente no que tange à produção de objetos ou formas novidadeiras, mas também como 

capacidade de explorar recursos, principalmente de modo inédito. “A criatividade aparece menos 

como uma virtude profissional (de artistas, escritores e cientistas) ou um dom de aristocratas; ela se 

anuncia como uma virtude para a geração do valor no trabalho e no prazer pessoal” (CANCLINI, 

2008, p. 36). Embora exista um mercado de tendências, a criatividade vem sendo valorizada no design 

gráfico e industrial, na fotografia, na publicidade, na televisão, na moda e nos produtos multimídia. 

“Aqueles que fazem o design de uma revista semanal, filmam vídeo-clipes e renovam os estilos de 

vestir estão preocupados com o achado, com combinar textos, imagens e sons de uma maneira que 

ninguém pensou antes” (CANCLINI, 2008, p. 36). 

A criatividade também está conectada com a personalização, que visa ofertar produtos ou 

conteúdos conforme as necessidades e preferências dos consumidores. No caso da mídia, segundo 

Lorenz (2014), o sucesso sempre foi medido pelo tamanho da audiência. Ainda que estes modelos 

tenham funcionado em períodos anteriores, com a chegada da internet, mesmo que as métricas digam 

sobre os cliques e acesso, o consumo personalizado está além disso.  

Segundo o autor, quando o foco está no mais interessante, o conteúdo é direcionado para uma 

audiência específica, e essa ao fazer suas escolhas será altamente interessada. Lorenz (2014) nota que 

as grandes redes, como Google, Facebook e YouTube fornecem formas rápidas e fáceis de encontrar 

conteúdo. Nestas redes o público descobre novas formas de encontrar conteúdo e, mais do que isso, 

o conteúdo por meio de compartilhamento encontra seus leitores, principalmente pelo uso de 

algoritmos que essas grandes redes utilizam para “satisfazer” seus usuários.  

Em resumo, para o autor, os pequenos nichos ou grupos acabam por tornar o mercado mais 

interessante e promissor, “baseado em interesses comuns, hábitos de leitura, preferências de 

conteúdos, para textos longos, grandes fotografias de imagens, vídeos ou comunidades que 

comentam” (LORENZ, 2014, p. 142). Por fim, alerta que para encontrar novas posições de mercado, 

“é necessário olhar para as opções de personalização por camadas, desde o topo, onde se podem ver 

layouts e estruturas, até ao fundo, com software especializado no trabalho” (Ibid.). Mais do que isso, 

é preciso pensar para que público está sendo investido tempo, dinheiro e equipe. Não basta olhar para 
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números estatísticos oferecidos pelo Analytics. O consumidor tem interesses, gostos, tempos e 

atenções diferentes, a “fauna e a flora” são cada vez mais diversificadas e seus habitantes também.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

A partir das abordagens teóricas apresentadas nos itens anteriores foi possível construir um 

processo metodológico que atingiu o objetivo de oferecer ao consumo uma perspectiva qualitativa. 

Foi pensando nas diferenças dos internautas/leitores que a pesquisa de mestrado de Winques (2016) 

se dedicou ao estudo do consumo da grande reportagem multimídia pelas gerações X, Y e Z nas 

multitelas (computador, tablet e smartphone). 

Desde a fase de elaboração do projeto que deu origem a dissertação, nunca interessou conduzir 

a pesquisa pela perspectiva quantitativa para medir o consumo da grande reportagem multimídia. O 

objetivo foi olhar para as teorias desdobradas acima e construir procedimentos metodológicos que 

estivessem voltados para a questão qualitativa e que, desta forma, auxiliassem no estudo sobre os 

traços definidores do perfil de cada leitor geracional.  

Antes da aplicação e desdobramentos do método, foi preciso definir os participantes das etapas 

metodológicas. Nas pesquisas de cunho qualitativo, os sujeitos envolvidos devem preferencialmente 

fazer parte do mesmo ambiente social e possuir características semelhantes. Partindo dessa 

perspectiva, o primeiro recorte foi definir que os participantes seriam constituídos de estudantes. Em 

seguida foi determinado que o ambiente de convívio social seria proveniente de uma instituição 

pública, a Universidade Federal de Santa Catarina. Para além dessas escolhas foi preciso fazer um 

recorte ainda mais específico. Já que a grande reportagem multimídia é caracterizada pelo texto longo, 

optou-se por cursos ligados à educação, pelo caráter interdisciplinar. Por fim, chegou-se ao consenso 

de que os participantes são: estudantes do Colégio de Aplicação5, curso de Pedagogia e Pós-graduação 

em Educação. Sendo assim, foi possível encontrar nesses três níveis os representantes das gerações 

X, Y e Z.  

Já no que se refere às etapas metodológicas, a primeira é caracterizada pela aplicação do 

questionário socioeconômico fechado para identificar o perfil dos usuários de cada geração e os 

hábitos de consumo de notícias e de suportes usados para tal6. Cabe ressaltar que esta etapa 

                                                 
5 O Colégio de Aplicação é uma escola experimental situado em Florianópolis. Segue a política educacional adotada pela 

Universidade Federal de Santa Catarina que visa atender à trilogia de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
6 Questionário disponível nos apêndices da dissertação (WINQUES, 2016). 
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quantitativa não é baseada numa amostragem aleatória estratificada7, ou seja, não é fundamentada em 

aportes metodológicos da estatística. Os resultados, portanto, se restringem ao grupo selecionado para 

a pesquisa. O questionário utilizado é de elaboração própria da autora e foi desenvolvido, publicado 

e aplicado via formulários do Google Docs. 

A principal finalidade do questionário foi obter dados que servissem de base para o cálculo das 

classes socioeconômicas que representam o perfil dos participantes. Para tal é utilizado como base o 

modelo desenvolvido pela ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa) que criou o 

Critério de classificação econômica Brasil8, válido a partir de 01 de janeiro de 2015. A metodologia 

de desenvolvimento do Critério Brasil está descrita no livro Estratificação Socioeconômica e 

Consumo no Brasil, de autoria dos pesquisadores Wagner Kamakura e José Afonso Mazzon, e é 

baseada na Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) do IBGE. Na segunda parte do questionário 

quantitativo são trazidos dados referentes aos hábitos de consumo de internet e notícias, além dos 

suportes utilizados para tais acessos.  

A segunda etapa metodológica é fundamentada em grupos focais. Uma vez que, esta é 

imbricada com a primeira. Após a aplicação do questionário mencionado acima foi preciso selecionar 

os estudantes que fariam a leitura da grande reportagem multimídia nas diferentes telas. No que diz 

respeito à opção metodológica, como o consumo recebe uma perspectiva qualitativa na pesquisa, a 

escolha pela metodologia de grupo focal está ligada à ideia de comentar e discutir em grupo sobre o 

objeto empírico, o que oferece respostas qualitativas, consistentes, opinativas e engajadas com a 

experiência do leitor. 

Foram seis os critérios de escolha dos participantes: 1) estudantes que possuíam contato com a 

internet há mais de cinco anos; 2) com acesso à internet em pelo menos duas das telas aqui estudadas; 

3) que acessavam notícias online há mais de dois anos; 4) que costumavam se informar mais de três 

vezes na semana; 5) a plataforma na qual o participante prefere consumir notícias. A questão que 

solicitava “Com qual dispositivo você prefere acessar notícias na internet?” foi fundamental para esta 

                                                 
7 Antunes (2011) esclarece, “a literatura científica diz-nos que existem diferenças significativas entre a população feminina e 

masculina e entre a população rural e urbana em relação ao comportamento religioso. Se estivéssemos a fazer uma sondagem 
onde a religiosidade fosse uma variável relevante, então seria importante que a nossa amostra incluísse um número de homens 
e de mulheres residentes em áreas urbanas e rurais que fosse proporcionalmente igual ao que existe na população em estudo. 
Para garantir essa representação proporcional utilizamos a amostragem aleatória estratificada que consiste em: (1) começar 
por identificar esses subgrupos significativos (estratos), (2) calcular o peso relativo (%) de cada um dos estratos na população 
e (3) utilizar, em cada um dos estratos, um procedimento de amostragem aleatória simples para escolher (na mesma proporção 
em que estão representados na população) os sujeitos de cada estrato que irão integrar a amostra” (ANTUNES, 2011, online, 
grifo do autor). 

8 Disponível em: http://www.abep.org/criterio-brasil  
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definição; e 6) ter optado pela leitura de textos longos. 

A partir desses critérios foram escolhidos os seis representantes de cada geração. O número de 

participantes em cada grupo deve-se à escolha feita por Jakob Nielsen, pesquisador de Interação 

Humano-Computador. Em testes de usabilidade cinco é um número suficiente de participantes, já que 

estes garantem a identificação de pelo menos 85% dos problemas de uma interface (NIELSEN, 2000). 

É com base nesta tese que se optou por trabalhar com seis participantes em cada grupo geracional. 

Esses foram classificados de acordo com a preferência por uma das telas: 1) dois leitores no 

computador; 2) dois no tablet; e 3) dois no smartphone. 

No que diz respeito à abordagem dos participantes, em um primeiro momento esses estudantes 

foram convidados via e-mail; na sequência, houve um convite presencial, oportunidade na qual foi 

explicado o método do grupo, o porquê da escolha de cada um, e assim, ocorreu a verificação da 

disponibilidade e interesse na participação da etapa qualitativa. Nesse primeiro contato foi destacado 

o objetivo geral da pesquisa, e ainda, os direitos de: confidencialidade; de não ser obrigado a 

responder todas as perguntas; de saber que a sessão seria gravada em áudio; e, que os dados resultantes 

do grupo serão publicados em dissertação de mestrado e possíveis desdobramentos (artigos, capítulos 

de livros...). Um termo de autorização foi entregue para os estudantes da Geração Z, que são menores 

de idade, solicitando a assinatura dos devidos responsáveis legais.  

Após selecionados e agendados, os grupos foram submetidos a duas etapas de observação: 

a) observação simples: analisando como se deu a leitura, cliques, tempo de permanência na 

página e dificuldades de acesso nas diferentes telas. Essa análise foi registrada em forma de anotações 

em espaços específicos do questionário;  

b) observação participante: nesta etapa optou-se por trabalhar com uma adaptação do método 

de observações denominado Entrevistas Baseadas em Cenários e Tarefas (STBI – Scenario and Tasks 

Based Interview), que é uma variante dos testes de usabilidade amplamente utilizada nas pesquisas 

de Interação Humano-Computador, baseado nos autores Agner et al (2012). O método adotado pelos 

autores possui a variante de ter sido pensado e aplicado em usuários de dispositivos móveis (tablet). 

Esta metodologia é caracterizada por entrevistas fundamentadas em cenários, tarefas e observações 

de usos dos usuários – registradas em áudio ou vídeo. O trabalho dos autores teve como principal 

objetivo fornecer contribuições para novos parâmetros com relação ao design, editoração de conteúdo 

e projetos de interface. O questionário elaborado pelos autores aponta para resultados que garantem 

a qualidade de interação gestual com o leitor em publicações jornalísticas em tablets. No caso desta 

pesquisa, o objeto não está voltado para interfaces e editoração, mas sim para o consumo, tanto do 
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texto em multitelas quanto dos elementos multimídia que compõem a narrativa. Portanto, uma 

adaptação foi realizada para que o questionário9 pudesse atender à proposta da pesquisa: olhar para o 

consumo dos itens citados pela perspectiva qualitativa.  

A elaboração de um questionário para conduzir um grupo focal é fundamental. Segundo Gatti 

(2005), um roteiro bem elaborado possibilita orientar e estimular a discussão. Perguntas direcionadas 

propiciam uma ampla exposição de ideias e perspectivas, que permitem “trazer à tona respostas mais 

completas e possibilita também verificar a lógica ou as representações que conduzem à resposta” 

(GATTI, 2005, p. 10). Porém, ressalva que o questionário deve possuir flexibilidade, de modo que 

durante o decorrer do trabalho alguns ajustes possam ser feitos, “com abordagem de tópicos não 

previstos, ou deixando-se de lado esta ou aquela questão do roteiro, em função do processo interativo 

concretizado. O próprio processo grupal deve ser flexível, embora sem perder de vista os objetivos 

da pesquisa” (GATTI, 2005, p. 17). Com a flexibilidade das perguntas, a discussão pode ser mais 

fluida entre os participantes, sendo essa a principal função do grupo focal. É preciso criar condições 

para que o grupo explicite pontos de vista, análise e crítica, que abram perspectivas diante da 

problematização estabelecida para a conversa coletiva. 

Além disso, para autora, o registro do trabalho com grupo focal deve ser realizado 

preferencialmente em forma de áudio. Isso porque as pessoas tendem a se sentir mais à vontade com 

gravadores do que com câmeras. No caso da segunda, “há uma exposição por inteiro, rostos, gestos, 

palavras estão lá associadas. A questão da própria imagem, da exposição dos participantes, dos riscos 

de ruptura da confidencialidade, cria certo desconforto” (GATTI, 2005, p. 26). Seguindo a indicação 

da autora, os grupos focais com as Gerações X, Y e Z foram registrados em dois gravadores, dispostos 

um em cada lado do círculo, de forma que o resultado final tivesse vozes nítidas e sem ruídos.  

Os experimentos com os grupos ocorreram em uma sala reservada e o tempo de duração teve 

variação de duas a duas horas e meia. Desta forma, houve tempo hábil para obter informações 

necessárias para compor os resultados da pesquisa. Nesse período de tempo foi possível verificar e 

questionar sobre o uso das diferentes telas, como é feita a leitura do texto longo, como se dá a 

interpretação das infografias, se houve cliques em vídeos, observações das fotografias, quais as 

dificuldades encontradas, percepção do design responsivo e de que forma deu-se a navegação no texto 

e elementos multimídia.  

Por fim, é ponderável afirmar que as etapas metodológicas escolhidas para o desenvolvimento 

                                                 
9 Questionário disponível nos apêndices da dissertação (WINQUES, 2016). 
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da pesquisa cumpriram com o objetivo primordial: oferecer uma perspectiva qualitativo ao consumo 

informacional de cunho jornalístico.  

 
5. REFERÊNCIAS 

 

BARBOSA, Lívia. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2004. 

CANCLINI. Néstor García. Los estudios sobre Comunicación y Consumo: El Trabajo 
Interdisciplinario en Tiempos Neoconservadores. In: Dia-logos de la comunicación, Lima. Nº32, 
FELAFACS, 1992. 

__________________. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 1995. 

__________________. Culturas Híbridas: Estratégias para entrar e sair da Modernidade. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 1998. 

__________________. Leitores, espectadores e internautas. São Paulo: Iluminuras, 2008. 

GATTI, Bernardete Angelina. Grupo focal na pesquisa em ciências sociais e humanas. Brasília: 
Liber Livro Editora, 2005. 

HEPP, Andreas. As configurações comunicativas de mundos midiatizados: pesquisa da midiatização 
na era da “mediação de tudo”. In: MATRIZes, V. 8, n. 1, São Paulo, 2014. 

HJARVARD, Stig. Midiatização: conceituando a mudança social e cultural. In: MATRIZes, V. 8, n. 
1, São Paulo, 2014. 

JACKS, Nilda. Meios e audiências: a emergência dos estudos de recepção no Brasil. Porto Alegre: 
Sulina, 2008. 

JACKS, Nilda; ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Comunicação e Recepção. São Paulo: Hacker 
Editores, 2005. 

LOPES. Maria Immacolata Vassallo de. Mediação e recepção. Algumas conexões teóricas e 
metodológicas nos estudos latino-americanos de comunicação. In: MATRIZes, V. 8, n. 1, São Paulo, 
2014 

LORENZ, Mirko. Personalização: análise aos 6 graus. In: CANAVILHAS, João (orgs). 
Webjornalismo: 7 caraterísticas que marcam a diferença. Covilhã: UBI, livros LabCom, 2014. p. 
137-158. 

MARTÍN-BARBERO, Jesús. De los medios a las mediaciones. Barcelona: Gustavo Gili, 1987. 

SOUSA, Mauro Wilton de. Recepção e comunicação: a busca do sujeito. In: SOUSA, Mauro Wilton 



790

 
de (org.). Sujeito, o lado oculto do receptor. São Paulo: Brasiliense, 1995. p. 13-38. 

TOALDO, Mariângela; JACKS, Nilda. Consumo midiático: uma especificidade do consumo cultural, 
uma antessala para os estudos de recepção. In: XXII ENCONTRO ANUAL DA COMPÓS. 
Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2013. 

VIEIRA, Lívia de Souza. Vale tudo pelo clique? In: CHRISTOFOLETTI, Rógerio (org.). Questões 
para um jornalismo em crise. Florianópolis: Insular, 2015. p. 67-84. 

WINQUES, K. Tem que ler até o fim? O consumo da grande reportagem multimídia pelas gerações 
X, Y e Z nas multitelas. Florianópolis: UFSC, 2016. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal 
de Santa Catarina, 2016, no prelo. 

 



791

 

 
O ESTADO DA ARTE DOS ESTUDOS SOBRE PUBLICIDADE E GÊNERO FEMININO 

NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS I 
ENTRE 2005 E 20151 

 
Ana Paula Heck2 

Máira de Souza Nunes3 
 
RESUMO 
 
Este artigo apresenta os procedimentos e resultados parciais de uma investigação exploratória 
quantitativa sobre a produção acadêmico-científica acerca da relação dos estudos de Publicidade e 
Propaganda e de Gênero nos programas de Pós-graduação brasileiros na área de Ciências Sociais 
Aplicadas I, entre os anos de 2005 e 2015. Foram identificados, dentre as teses e dissertações 
defendidas nos programas que oferecem cursos de Mestrado e Doutorado em Comunicação Social, 
327 pesquisas que abordam a temática de gênero. Ao investigar quais destas pesquisas tratavam 
especificamente sobre a publicidade e o gênero feminino, foram obtidos 56 trabalhos. A partir desse 
corpus, foram apontadas as temáticas aplicadas nas pesquisas, seu percurso analítico e os objetos de 
estudo. Os resultados mostram que, com relação às questões de gênero, a temática da representação 
da mulher em termos de identidade, corpo e padrões de beleza tem maior ênfase do que outras 
temáticas. Além disso, as análises evidenciam a aplicação de 19 metodologias diferentes, com 
ênfase na análise semiótica na maioria dos trabalhos, com uma grande variedade de objetos de 
estudo, mas que são, majoritariamente, provenientes do meio revista, com destaque para os títulos 
Nova Cosmopolitan, Cláudia e Marie Claire. 
 
Palavras-Chave: Gênero; Comunicação; Publicidade e Propaganda; Estado da Arte. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

A questão de gênero vem pautando a produção publicitária e ganhando novos contornos nas 
pesquisas em Publicidade e Propaganda no Brasil. Apesar dessa relação ser, até certo ponto, pouco 
explorada em investigações, diversos esforços vêm sendo empregados na busca pela compreensão 
deste vínculo. 

Ao considerar a ausência de levantamento e categorização da produção científico-acadêmica 
nos Programas de Pós-Graduação (PPGs) na área de Ciências Sociais Aplicadas I (CSAI) que 
tratem desta relação da Publicidade com as questões de gênero de maneira pontual, este artigo busca 
preencher, ainda que parcialmente, esta lacuna4. Para isto, foi realizado um inventário de 
                                                 
1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Consumo, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM. 
2 Publicitária com especialização em fotografia e mestre em comunicação pela Universidade Federal do Paraná. 
Docente do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Internacional Uninter. Integ rante do Grupo de 
Pesquisa Comunicação, Tecnologia e Sociedade. ana.h@uninter.com 
3 Mestre em História (UERJ), doutoranda em Comunicação e Linguagens (UTP). Docente do curso de Comunicação 
Social do Centro Universitário Internacional Uninter. Integrante do  Grupo de Pesquisa Comunicação, Tecnologia e 
Sociedade. Email: maira.n@uninter.com 
4 Foram identificados levantamentos do tipo estado da arte com as temáticas “Comunicação e Gênero” 
(ESCOSTEGUY, 2003; ESCOSTEGUY; MESSA, 2006); “Comunicação e Homossexualidades” (RODRIGUES; 
LAZARIN, 2014); “Comunicação, Recepção, Gênero e Raça” (MONTORO; FERREIRA, 2014), “Recepção e Gênero” 
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dissertações e teses defendidas entre 2005 e 2015 através de pesquisa documental junto ao banco da 
Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior - Capes, da Plataforma Sucupira, da 
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação – Compós e sites dos 
PPGs na área. Esta investida busca responder ao seguinte problema: quais e quantas são as 
pesquisas que abordam as relações entre estudos de Publicidade e Gênero nos Programas de Pós-
graduação brasileiros na área de Ciências Sociais Aplicadas? 

O levantamento tem como objetivo estabelecer uma relação destes trabalhos bem como 
compreender os temas, perspectivas analíticas e objetos de estudos que envolvem a relação dos 
assuntos supracitados. Contudo, não tem a intenção de esgotar a temática, mas contribuir para a 
disseminação e visibilidade desse conjunto de abordagens. Está sujeita, portanto, a revisões e 
ampliações. 

Este tipo de produção serve como referencial teórico para investigações na área e fornece 
conceitos que, somados às diferentes metodologias, apontam perspectivas de análise e moldam 
novos olhares para os diversos objetos de estudo. 

Neste artigo é empregado o método de estado da arte ou estado do conhecimento cuja 
perspectiva tem como objetivo fornecer bases, propor reflexões e apontar caminhos para 
pesquisadores. De acordo com Ferreira (2002, p.257) tem caráter bibliográfico e busca mapear e 
discutir a produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento para elencar aspectos e 
dimensões destacadas em determinadas épocas e lugares, além das formas e condições de produção 
e suas abordagens. 

Sabe-se que as pesquisas partem sempre de algo, mas buscam uma abordagem original. 
Desta forma, as investigações voltadas ao estado do conhecimento são necessárias para que se tenha 
conhecimento sobre o que já foi explorado acerca de determinados assuntos. 

Jacks (2001, p.210) já apontou que a pesquisa sobre publicidade “está longe de atender às 
necessidades sociais e culturais que o momento histórico requer” considerando que no auge do 
desenvolvimento da pesquisa em comunicação, que, de acordo com a autora, aconteceu na década 
de 1990, menos de 5% das teses e dissertações que abordaram a área eram voltadas à publicidade. 

Em outra publicação, a autora ainda afirma que as pesquisas partiam de perspectivas 
defensoras ou denuncistas e continham abordagens parciais voltando-se à análise isoladas de textos, 
da perspectiva da produção ou recepção sem investigar seus processos comunicativos e sua 
articulação com o mundo social. (JACKS; PIEDRA 2006) 

Partindo desses pressupostos, essa pesquisa busca listar e analisar estudos que contemplem a 
relação entre Publicidade e Gênero com o objetivo de estabelecer uma base para as investigações 
acerca do fenômeno de femvertising – temática do projeto de pesquisa5 do qual parte este estudo, 
que busca estabelecer uma abordagem conceitual do termo. 

Considerando a relevância da publicidade na formação do imaginário e da práxis cotidiana 
enquanto anunciadora de novas linguagens e no despertar de novas sensibilidades (BACCEGA, 
2005), este estudo busca verificar como ela se apresenta nas pesquisas relacionadas aos estudos de 
Gênero. 

Os estudos recentes sobre o tema mostram a oportunidade de ampliar e aprofundar as 
pesquisas em âmbito acadêmico-científico. É preciso compreender o papel da publicização com 
relação à produção de objetos díspares, seus reflexos no atual contexto sociocultural e suas 

                                                                                                                                                                  
(ESCOSTEGUY, 2008),  “Recepção e Masculinidades”  (JOHN; COSTA, 2014);  “Recepção e Publicidade” (JACKS, 
2006) e “Publicidade” (JACKS, 2001). 
5 O levantamento foi realizado por integrantes do Grupo de pesquisa “Comunicação, tecnologia e sociedade” do Centro 
Universitário Internacional Uninter a partir da linha de pesquisa “Tecnologias da Comunicação e sociedade” cujo 
projeto de pesquisa busca compreender o fenômeno de femvertising (Publicidade e Gênero: o fenômeno femvertising). 
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possibilidades significativas no que tange à recepção e produção de sentidos, que refletem sobre a 
instância das relações de poder na sociedade. 

 
 
2. ESTUDOS DE GÊNERO E PUBLICIDADE 

 
A publicidade é uma prática discursiva coloca pensamentos em circulação, apresenta valores 

e “modelos” de comportamento. Enquanto linguagem é um local de interação que expõe 
representações do ser humano. Neste sentido, tem também papel nas relações de gênero e poder. 

Partindo da concepção de gênero enquanto construção social (SCOTT, 1990), os estudos 
nessa área contemplam diferentes investidas e podem ser abordados sob diversos ângulos. Para a 
compreensão dos estudos que incluem esta relação, o percurso desta investigação começou a partir 
de um olhar mais amplo, buscando pesquisas sobre Comunicação e Gênero de maneira geral. 

O mapeamento começou a partir do levantamento dos PPGs do Brasil que tratam da área de 
CSAI que incluem: Comunicação e seus derivados (Comunicação e Linguagem, por exemplo), 
Jornalismo, Mídia e seus derivados (Mídia e Cotidiano, por exemplo), Multimeios, Imagem e Som, 
entre outros. Para esse levantamento foram acessados o site Capes, da Plataforma Sucupira e da 
Compós. Nesta pesquisa inicial, foram identificadas 44 Instituições de Ensino Superior (IES), 
todas oferecem cursos de Mestrado (M) e 24 de Doutorado (D) e algumas oferecem dois tipos de 
cursos, normalmente duas ofertadas de Mestrado. Contudo, 2 PPGs oferecem cursos de Jornalismo 
e não serão considerados nesta análise. A seguir (tabela 1) estão listadas as IESs através de suas 
respectivas siglas, bem como as modalidades de Pós-graduação stricto sensu oferecidas6: 
 
Programa Instituição de Ensino Área Básica Modalidade M D 
Ciências Da Comunicação Universidade De São Paulo Comunicação Acadêmico 5 5 
Ciências Da Comunicação Universidade Do Vale Do Rio Dos Sinos  Comunicação Acadêmico 6 6 
Ciências Da Comunicação Universidade Federal Do Amazonas  Comunicação Acadêmico 3 - 
Comunicação Faculdade Cásper Líbero                                      Comunicação Acadêmico 4 - 
Comunicação Pontifícia Universidade Católica Do Rio De 

Janeiro 
Comunicação Acadêmico 4 4 

Comunicação Universidade Anhembi Morumbi Comunicação Acadêmico 4 4 
Comunicação Universidade De Brasília Comunicação Acadêmico 4 4 
Comunicação Universidade De Marília Comunicação Acadêmico 3 - 
Comunicação Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro Comunicação Acadêmico 5 5 
Comunicação Universidade Est.Paulista Júlio De Mesquita 

Filho/Bauru 
Comunicação Acadêmico 4 4 

Comunicação Universidade Federal De Goiás  Comunicação Acadêmico 3 - 
Comunicação Universidade Federal De Juiz De Fora Comunicação Acadêmico 4 - 
Comunicação Universidade Federal De Ouro Preto Comunicação Acadêmico 3 - 
Comunicação Universidade Federal De Pernambuco Comunicação Acadêmico 4 4 
Comunicação Universidade Federal De Santa Maria Comunicação Acadêmico 5 5 
Comunicação Universidade Federal Do Ceará Comunicação Acadêmico 3 - 
Comunicação Universidade Federal Do Rio De Janeiro Comunicação Acadêmico 6 6 
Comunicação Universidade Federal Fluminense Comunicação Acadêmico 5 5 

                                                 
6 As instituições que possuem mais de um curso na área de CSAI irão, consequentemente, aprecer mais de uma vez na 
tabela, para que ocorra a diferenciação foi acrescentada a descrição do curso ao lado da sigla da IES. 
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Comunicação Universidade Municipal De São Caetano Do 
Sul 

Comunicação Acadêmico 3 - 

Comunicação Universidade Paulista Comunicação Acadêmico 4 4 
Comunicação Universidade Católica De Brasília Comunicação Acadêmico 3 - 
Comunicação E Cultura Universidade De Sorocaba Comunicação Acadêmico 3 - 
Comunicação E Cultura 
Contemporânea 

Universidade Federal Da Bahia Comunicação Acadêmico 5 5 

Comunicação E Culturas 
Midiáticas 

Universidade Federal Da Paraíba/João Pessoa Comunicação Acadêmico 3 - 

Comunicação E Informação Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Comunicação Acadêmico 5 5 
Comunicação E Linguagens  Universidade Tuiuti Do Paraná Comunicação Acadêmico 4 4 
Comunicação E Mercado Faculdade Cásper Líbero                                      Comunicação Acadêmico - - 
Comunicação E Práticas De 
Consumo 

Escola Superior De Propaganda E Marketing Comunicação Acadêmico 4 4 

Comunicação E Semiótica Pontifícia Universidade Católica De São Paulo Comunicação Acadêmico 4 4 
Comunicação E Sociedade Fundacao Universidade Federal Do Tocantins  Comunicação Acadêmico 3 - 
Comunicação Social Pontifícia Universidade Católica Do Rio 

Grande Do Sul 
Comunicação Acadêmico 4 4 

Comunicação Social Universidade Federal De Minas Gerais  Comunicação Acadêmico 6 6 
Comunicação Social Universidade Metodista De São Paulo Comunicação Acadêmico 4 4 
Comunicação Social: 
Interações Midiáticas 

Pontifícia Universidade Católica De Minas 
Gerais 

Comunicação Acadêmico 4 - 

Comunicação Fundação Universidade Federal De Mato 
Grosso Do Sul 

Comunicação Acadêmico 3 - 

Comunicação Fundação Universidade Federal De Sergipe Comunicação Acadêmico 3 - 
Comunicação Fundação Universidade Federal Do Piauí Comunicação Acadêmico 3 - 
Comunicação Universidade Federal Do Paraná Comunicação Acadêmico 3 - 
Comunicação E 
Territorialidades 

Universidade Federal Do Espírito Santo Comunicação Acadêmico 3 - 

Comunicação, Cultura E 
Amazônia 

Universidade Federal Do Pará Comunicação Acadêmico 3 - 

Estudos Da Mídia Universidade Federal Do Rio Grande Do 
Norte 

Comunicação Acadêmico 4 4 

Imagem E Som Universidade Federal De São Carlos  Comunicação Acadêmico 3 - 
Jornalismo Universidade Federal De Santa Catarina Comunicação Acadêmico 4 4 
Jornalismo Universidade Estadual De Ponta Grossa Comunicação Acadêmico 3 - 
Multimeios Universidade Estadual De Campinas  Comunicação Acadêmico 4 4 
Meios E Processos 
Audiovisuais 

Universidade De São Paulo Comunicação Acadêmico 4 4 

Mídia e Cotidiano Universidade Federal Fluminense Comunicação Acadêmico 3 - 
 
TABELA 1 - RELAÇÃO DAS IES QUE OFERECEM CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO NO BRASIL 
FONTE: AS AUTORAS (2016) COM BASE PLATAFORMA SUCUPIRA 

 
Cabe destacar neste ponto que três destas contam com programas recentes e ainda não têm 

dissertações defendidas: Universidade Federal do Espírito Santo programa criado em 2014, 
Universidade Estadual de Ponta Grossa fundado em 2014 e Universidade Federal de Ouro Preto 
inaugurado em 2015. 

Foi realizada também uma busca nas definições das linhas de pesquisa dos programas de 
pós-graduação em Comunicação listados acima, a qual identificou apenas uma linha de pesquisa 
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que aborda questões de gênero (USP – Ciências da Comunicação) e quinze linhas de pesquisa que 
abordam questões de identidade, no entanto sem especificação com relação a identidades de gênero 
(ESPM, FCL, FUFPI, PUC/SP, PUC-RIO, UFF – Comunicação, UFF – Mídia e Cotidiano, UFG, 
UFJF, UFMS, UFPA, UFRGS, UFSM, UNISINOS, USP – Ciências da Comunicação) 

A partir de um levantamento junto ao Banco de Teses e Dissertações da Capes, à Biblioteca 
Brasileira de Teses e Dissertações (IBICT), aos sites dos PPGs e às Bibliotecas das IESs, constatou-
se que, no período que esta pesquisa compreende, foram defendidas 6017 Dissertações e Teses. 
Para a seleção dos trabalhos que contemplam o foco determinado para esta investigação, foram 
utilizadas palavras-chave como filtros nas pesquisas na área supracitada que tratassem em seus 
títulos, resumos e palavras-chave de questões relacionadas aos estudos de gênero: Gênero7, mulher, 
feminilidade, público feminino, transgeneridade, masculinidade, Queer, Feminismo, Sexualidade, 
Corpo e Identidade8. A busca resultou em 327 pesquisas. 

Depois desta seleção, foi inserida na busca a perspectiva da Publicidade e Propaganda, na 
busca por pesquisas que tinham esta temática como foco principal9. A categorização contou com 7 
palavras-chave do universo publicitário: Publicidade, Propaganda, Publicização, Embalagem, 
Ponto-de-venda, Consumo e Anúncio. Esta filtragem reduziu o corpus para 120 trabalhos.  

Considerando que os estudos de gênero e sexualidade envolvem também investigações que 
contemplam a questão das masculinidades, optou-se por excluir os trabalhos que continham 
somente esse enfoque, pois o objetivo deste levantamento é estabelecer uma base para os estudos 
voltados ao fenômeno de femvertising, investidas centradas no gênero feminino. Assim, foram 
excluídas 11 pesquisas. 

Por fim, com relação à temática do consumo foram excluídas as pesquisas que não tinham a 
publicidade como foco central10, resultando em um corpus composto por 56 trabalhos: 47 
dissertações e 9 teses.  

 
 

 
 
GRÁFICO 1 - NÚMERO DE TRABALHOS NA ÀREA DE CSAI QUE INVESTIGAM GÊNERO E PUBLICIDADE 
FONTE: AS AUTORAS (2016) 

 

                                                 
7 Foram descartadas as pesquisas que envolviam o termo “gênero” com temáticas que fugiam ao interesse do 
levantamento como “gênero jornalístico”, “gênero literário”, etc. 
8 Da mesma forma, foram descartadas as pesquisas que envolviam temáticas relativas à “identidade” como “identidade 
nacional” ou “identidade organizacional”, por exemplo. 
9 As pesquisas que incluíam uma abordagem da publicidade em segundo plano também foram descartadas.  
10 Foram excluídas pesquisas que tratavam de: consumo midiático de maneira geral; comunicação institucional voltada 
a colaboradores; fotografia; material de cunho jornalístico (matérias em revistas, blogs, etc.); consumo de programas de 
televisão (como telenovelas e programas de auditório); consumo de videogames; e consumo de música. 
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As pesquisas investigadas estão dispostas na tabela (2) a seguir, organizadas por ordem 
cronológica: 

 
TÍTULO CURSO ANO 

1. La publicidad; agente de mudanza socio-cultural orientada al consumo femenino M 2005 
2. Uma odisséia pelo corpo feminino na Revista Claudia: de 1961 a 2001 M 2005 
3. Mulher, sedução e consumo: representações do feminino nos anúncios publicitários  M 2005 
4. Sexo na propaganda: da sedução ao desejo de consumo M 2006 
5. Nova: 30 anos da mulher de 30. M 2006 
6. Propaganda Televisiva de Prevenção à AIDS: possibilidades e desafios  M 2006 
7. Sedução e desejo: Representações da mulher nos anúncios de perfumes femininos M 2006 
8. Esplícitos engodos: Desejo e erotismo na ausência do corpo M 2006 
9. Mulheres de verdade e discursos verossímeis: novas práticas discursivas na publicidade de 

cosméticos 
M 2007 

10. Mulheres Digitais: Uma Tendência Na Comunicação Visual Pós -Moderna M 2007 
11. O mito feminino em rótulos de cachaça: uso da sedução como estratégia publicitária M 2007 
12. Representação de mulher nos comerciais de automóveis: garota é apenas equipamento 

opcional 
M 2007 

13. A ética contemporânea no discurso da publicidade para a mulher M 2007 
14. Publicidade, imaginário e consumo: anúncios no cotidiano feminino  D 2007 
15. Miss Anos Dourados: as representações da mulher nos anúncios de Seleções do Reader`s 

Digest 
M 2007 

16. A “nova” mulher: jornalismo, identidade feminina e cultura do narcisismo M 2008 
17. Análise das campanhas de comunicação sobre câncer de mama - um estudo comparativo entre 

as iniciativas do INCA e do IBCC 
M 2008 

18. Receitas de mulher: construção das figuras femininas na publicidade impressa  M 2008 
19. As representações das homossexualidades na publicidade e propaganda veiculadas na 

televisão brasileira 
D 2008 

20. A articulação das ações de propaganda, relações públicas e assessoria de imprensa para uma 
comunicação mercadológica integrada: análise da integração das ações de relações públicas, 
assessoria de imprensa e propaganda nos lançamentos de produtos dirigidos às mulheres 

M 2008 

21. O Estímulo Audiovisual na Comunicação Publicitária da Marca Havaianas - um Estudo da 
Recepção a partir da Diferenciação dos Gêneros 

M 2008 

22. Padrões de beleza na publicidade das revistas femininas (dos anos 1960 aos dias atuais) M 2009 
23. O corpo anoréxico: dos abusos midiáticos às experiências de novos processos comunicativos  M 2009 
24. Playboy A estética do inatingível M 2009 
25. Orquestras sensoriais: processo de comunicação no varejo de moda íntima M 2010 
26. O fetichismo na publicidade: análise semiótica da campanha Demoníaca da lingerie da marca 

Duloren 
M 2010 

27. Consumo e publicidade: corpo, vestuário e atitude na construção do imaginário de marcas de 
moda feminina 

M 2010 

28. Família Vende Tudo: A representação da família na publicidade brasileira M 2010 
29. Propaganda e humor: suavizando as relações de gêneros  M 2010 
30. Grávidas, mães e a comunicação publicitária: uma análise semiótica das representações da 

gravidez e maternidade na publicidade contemporânea de mídia impressa 
M 2010 

31. A mulher na sociedade da comunicação ciberdigital D 2010 
32. O corpo ciborgue na publicidade de moda: o papel do jeans M 2011 
33. Mães cuidam, pais brincam: normas, valores e papéis na publicidade de homenagem D 2011 
34. Loira gelada, loira gostosa: um estudo de representações imagéticas femininas em peças 

publicitárias de cerveja 
M 2011 

35. Beleza feminina e publicidade: um estudo sobre as campanhas da marca Dove D 2011 
36. As divas do cotidiano lembranças de mulheres sobre anúncios publicitários da década de 

1970 
M 2011 

37. A imagem da mulher na moda: uma análise das representações dos corpos femininos nas 
fotografias publicitárias da marca Dolce & Gabbana 

M 2012 

38. Imagens e corpos sujeitos: a sexualidade na campanha publicitária Be Stupid  M 2012 
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39. Simulacros de consumidor na comunicação de marca voltada ao público feminino: análise de 
marcas 

M 2012 

40. Análise de seis cartazes oficiais sobre a vida das mulheres em relação ao HIV e à Aids  M 2013 
41. Publicidade E Marca: Heterorreferência na comunicação a partir da Campanha Publicitária 

Câncer De Mama/Avon 
M 2013 

42. Homem e/ou mulher: as representações do masculino e feminino em imagens de moda D 2013 
43. Corpo, propaganda de brasilidade: Gisele Bündchen na publicidade M 2013 
44. O corpo na comunicação publicitária: uma análise das representações do corpo feminino na 

publicidade de mídia impressa 
M 2013 

45. Feminilidade, fetichismo e consumo na visibilidade mediática: um estudo sobre a significação 
de mulheres famosas em anúncios on-line de cerveja 

D 2013 

46. Narrativas de consumo e cotidianidade: O discurso verde presente em embalagens e suas 
apropriações por mulheres de diferentes gerações 

M 2013 

47. Performances do feminino: o lugar da beleza nas vitrines midiáticas  M 2014 
48. Comunicação, campanhas e bioidentidades: Discursos sobre o Hiv entre governos, OSCS e 

soropositivos 
M 2014 

49. As relações de gênero presentes nos anúncios publicitários do sabão em pó Omo M 2014 
50. Moda de novela: Os conteúdos de Salve Jorge divulgados em revistas femininas e as estrelas 

como padrões-modelo de estilo e beleza 
M 2014 

51. A maternidade na publicidade: Uma análise qualitativa e semiótica em São Paulo e Toronto  D 2014 
52. A mídia e as mensagens de gênero: Uma abordagem da feminilidade na sociedade de 

consumo 
M 2014 

53. Mulheres de saia na publicidade: Regimes de interação e de sentido na construção e valoração 
de papéis sociais femininos 

D 2015 

54. Identidade e suas costuras Processos midiáticos de representação da mulher em Páginas de 
vestuário no Facebook 

M 2015 

55. Publicidade e o Politicamente Correto: Interdiscursividades na construção social do sentido M 2015 
56. A mulher como embalagem do sistema: Representações do corpo feminino pela publicidade M 2015 
 
TABELA 2- RELAÇÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE 
FONTE: AS AUTORAS (2016) 
 

Dentre o período analisado, os anos com maior número de pesquisas são 2007 que contou 
com 7 pesquisas (seis dissertações e uma tese); 2008 com 6 pesquisas (cinco dissertações e uma 
tese); 2010 com 7 pesquisas (seis dissertações e uma tese), 2013 com 7 pesquisas (cinco 
dissertações e 2 teses); e 2014 com 6 pesquisas (cinco dissertações e uma tese). O ano que teve a 
menor produção foi 2005 que contou com 5 dissertações apenas.  

O procedimento seguinte foi averiguar as temáticas, perspectivas analíticas e objetos de 
estudo utilizados pelos trabalhos. 

Sabe-se que o primeiro passo na elaboração de uma pesquisa é a definição de uma temática 
para investigação. A delimitação do tema ou foco consiste na definição do contexto da área de 
trabalho e indica o problema a ser discutido. Com relação às temáticas, a maioria das pesquisas (39) 
tratam da representação da mulher -  seja em termos de estereótipos com relação à identidade, 
padrão de beleza ou corpo - sedução e erotismo. Além destes, as pesquisas também abordam 
significação, apropriação de discurso, memória, mediação, imaginário, humor, mulheres digitais, 
percepções e processos de emissão da mensagem publicitária. Com relação ao focoa das pesquisas, 
os tópicos mais abordados são representação (39), corpo (12), beleza (9) e sedução (6), como é 
possível verificar no gráfico (1) a seguir: 
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GRÁFICO 2- TEMAS ABORDADOS NAS PESQUISAS 
FONTE: AS AUTORAS (2016) 

 
Já sobre os percursos analíticos, esta investigação se debruçou sobre as metodologias de 

análise aplicadas principalmente ao viés publicitário dos trabalhos. Objetivando a compreensão de 
fenômenos, a metodologia determina um caminho a ser percorrido através de escolhas orientadas 
pela base teórica elencada para a pesquisa e as especificidades do objeto selecionado para análise. É 
importante salientar que algumas pesquisas utilizaram uma combinação de diferentes métodos e 
técnicas científica para atingir os objetivos propostos e atender aos critérios de confiabilidade de 
informação e eficácia das investigações. 

Foi possível observar o emprego de 18 metodologias diferentes entre as quais destacam-se: 
Semiótica aplicada em 19 pesquisas, Análise do Discurso em 8 trabalhos, Pesquisa Qualitativa em 8 
investigações, Análise de Conteúdo presente em 7 trabalhos e Semiologia enquanto metodologia de 
5 pesquisas. É possível ver uma relação dos métodos e número de aplicações no gráfico a seguir: 

 
 
GRÁFICO 3 -   METODOLOGIAS EMPREGADAS NAS PESQUISAS 
FONTE: AS AUTORAS (2016) 
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Considerando estes números, é importante frisar que um número considerável de trabalhos 

(13) é proveniente de estudantes de PUC-SP, cujo PPG aborda a semiótica: 
 

 
 
GRÁFICO 4 - IESS DOS ALUNOS QUE UTILIZARAM SEMIÓTICA COMO METODOLOGIA 
FONTE: AS AUTORAS (2016) 

 
Verificou-se que os trabalhos contam com uma variedade de objetos de estudo, cujos corpus 

é compostos por anúncios impressos (revistas e jornais) e eletrônicos (TV e rádio), digitais 
(fanpages e anúncios em sites), de mídia extensiva (outdoors e backlights), no media (Ponto-de-
venda, embalagens, cartazes, intervenções urbanas, brindes e rótulos).  

 

 
 
GRÁFICO 5 - A RELAÇÃO DOS OBJETOS COM OS TIPOS DE MÍDIA AVERIGUA DOS 
FONTE: AS AUTORAS (2016) 

 
As pesquisas analisadas concentram seus objetos em mídia impressa, principalmente no 

meio Revista, presente em 38 pesquisas. A segunda mídia mais utilizada como fonte de análise é a 
televisão (mídia eletrônica), principalmente a modalidade aberta, está presente em 14 pesquisas. 
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A grande utilização do meio impresso, principalmente a revista, como fonte dos objetos de 
pesquisa levou a uma reflexão sobre quais títulos foram escolhidos para as análises. Foram citadas 
40 revistas diferentes e entre as mais utilizadas estão: Nova Cosmopolitan (10), Cláudia (9), Marie 
Claire (7), Vogue (6) e Elle (5).  

 

 
 
GRÁFICO 4 – REVISTAS MAIS UTILIZADAS NAS PESQUISAS 
FONTE: AS AUTORAS (2016) 

 
Foram identificados 11 tipos de produtos e serviços nos anúncios, destes, os mais presentes 

são: Cosméticos e Perfumaria (11), Roupas (7), Serviços de saúde (6), Lingerie (4) e Sandálias (4): 
 

 
 
GRÁFICO 6 – PRODUTOS E SERVIÇOS ANUNCIADOS 
FONTE: AS AUTORAS (2016) 
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Considerando as categorias de produtos e serviços, destacam-se os trabalhos voltados ao 
segmente de moda (11 trabalhos), Beleza (11 trabalhos), Saúde (6 trabalhos) e bebidas alcoólicas (3 
trabalhos). 

 

 
 
GRÁFICO 7 - CATEGORIAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
FONTE: AS AUTORAS (2016) 

 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
No desenrolar desta análise, foi possível perceber que apesar de incipiente, as pesquisas que 

relacionam Publicidade e Gênero estão presentes nas especializações stricto sensu do Brasil. Dentre 
o universo total, 6017 trabalhos, 5,4% das pesquisas (327) empregam a questão do Gênero. Destas, 
17% (57) abordam a Publicidade e Propaganda. 

Considerando as temáticas, a representação permeou 69,6% das investigações, cujo foco se 
voltou principalmente para questões relativas ao corpo (21,4%) e à beleza (16%). 

As análises que tomam a perspectiva da publicização se concentram na análise de objetos 
provenientes principalmente da mídia impressa (67,8%), eletrônica (26,7%) e digital (10,7%).  
Neste sentido, vale ressaltar que apesar da televisão ser o meio com maior cobertura e audiência e, 
consequentemente, a mídia eletrônica mais consumida no Brasil – de acordo com a Pesquisa 
Brasileira de Mídia (PBM) do Secom, 95% dos entrevistados assistem TV (BRASIL, 2015) – as 
teses e dissertações focaram muito à mídia impressa, principalmente em revistas, consumidas por 
15% da população de acordo com a PBM, 2016 (BRASIL, 2015). 

Outro fator que pode ser analisado neste ponto é o investimento publicitário por meio, sendo 
que a televisão angaria 53% dos investimentos enquanto as revistas contam com 9% e a internet 4% 
(MÍDIA DADOS BRASIL, 2015). 

Neste ponto, porém, cabe apontar que a porcentagem dos investimentos é calculada em 
função do montante monetário investido e os custos da televisão são muito superiores aos das 
revistas e da internet de maneira geral se considerarmos a necessidade de uma grande quantidade de 
inserções neste meio. 

Além disso, considerando o nível de confiança do público com relação às mídias, de acordo 
com a PBM (BRASIL, 2015), apenas 33% dos entrevistados confiam nos anúncios. Considerando 
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cada mídia de maneira específica, 14% confiam sempre em Tv enquanto 9% confiam nas revistas e 
5% nos anúncios digitais. 

Por fim, também é possível notar também, apesar de poucas, pesquisas que se voltam às 
mídias digitais, cujo percentual de consumo, da mesma maneira que a TV, é superior ao das 
revistas: 48% (BRASIL, 2015). Com base nessa análise, uma questão importante a ser levantada é a 
grande incidência de pesquisas em meios pouco consumidos no Brasil, sendo que poucas avaliam as 
questões relacionadas a Publicidade na mídia com maior índice de consumo, a televisão.  

Ainda sobre a questão das mídias, é possível frisar que as revistas Nova Cosmopolitan 
(17,5%), Cláudia (15,7%) e Marie Claire (12,2%) são frequentemente tomadas como fonte para a 
análise dos objetos. Desta forma, é possível afirmar a relevância destes veículos no que diz respeito 
à pesquisa que envolve gênero. Estes números também podem ser justificados com os altos índices 
de tiragem e circulação dos títulos citados: a circulação média de Nova Cosmopolitan são 96.081 
exemplares e de Cláudia são 268.247 de acordo com o site da Editora Abril11, já a revista Marie 
Claire conta com a circulação de 142.107 exemplares de acordo com a Editora Globo12. Além 
disso, o público-alvo dos títulos é majoritariamente feminino. 

Levando em conta os dados expostos com relação às mídias, é possível perceber que as 
escolhas com relação às fontes dos objetos de estudo não seguem, necessariamente, um tipo de 
“lógica” publicitária. Índices de consumo, audiências e circulação são questões relevantes para os 
estudos voltados à propaganda no que diz respeito não só ao planejamento de mídia, mas a criação 
de anúncios também, é preciso pensar nos meios enquanto mediações neste caso. 

Com relação aos tipos de produtos ofertados nas peças anunciadas, nota-se que as análises se 
voltam na maioria para produtos de Beleza (19,6%) e Moda (19,6%). Vale frisar que, com relação a 
estes dados, no início da pesquisa as expectativas se voltaram a análise de anúncios referentes a 
bebidas alcoólicas, considerando a longa tradição da exposição a imagem da mulher nesta categoria 
de produtos, contudo, apenas 5,3% dos trabalhos versaram sobre esta categoria. 

Considerando as 19 metodologias aplicadas, a maioria (32,1%) das pesquisas utilizou como 
base analítica a semiótica e suas vertentes (semiótica do discurso, semiótica da cultura, etc.). Este 
método se mostra relevante para o estudo da produção de sentido e elaboração visual e textual 
provocando efeitos de significação e persuasão na tentativa da venda. Por dar conta do estudo sobre 
os sistemas produtores de sentido e o possível percurso de interpretação, a semiótica oferece bases 
para o estudo das representações, muito abordada nos trabalhos. 

Além desta, a Análises de Discurso (14,2%) e Conteúdo (12,5%) também se mostraram 
relevantes. São teorias que divergem no que diz respeito ao objeto. A primeira, trata o processo 
descritivo inserido na narratividade através do exame dos estratos que compõem as peças, seu foco 
é no sentido qualitativo. Já a análise de conteúdo avalia as comunicações visando entender 
indicadores, quantitativos ou não, que contribuam para o conhecimento das condições de produção 
e recepção de mensagens, seu foco está no conteúdo. 

Conforme supracitado, as metodologias ajudam na construção de um caminho para entender 
os fenômenos e, considerando as especificidades dos objetos analisados, os métodos mais utilizados 
foram pertinentes nas análises, além de serem muito utilizados na área da comunicação de maneira 
geral. 

Por fim, cabe apontar as dificuldades encontradas para a elaboração desta pesquisa. A 
seleção foi feita, em sua maioria, manualmente. Esta partiu de uma análise dos títulos, resumos e 
palavras-chave das teses e dissertações. Contudo, a análise exigiu a consulta ao material em função 
de muitos resumos não serem claros o suficiente com relação aos objetivos propostos aqui. Nesta 
                                                 
11 Dados da Editora Abril disponíveis em: <www.publiabril.com.br>. Acesso em 08 de agosto de 2016. 
12 Dados da Editora Globo disponíveis em: <http://editora.globo.com/midiakit/arquivos/MidiaKit_Institucional.pdf>. 
Acesso em 08 de agosto de 2016. 
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etapa, as dificuldades encontradas se concentraram na busca pelos trabalhos completos, 5 trabalhos 
elencados para esta pesquisa não foram encontrados, o que representa 8,9% do corpus.  

Reitera-se que este levantamento não tem a intenção de esgotar a temática, mas contribuir 
para sua disseminação, estando sujeito a revisões e ampliações. Espera-se que mais pesquisadores 
voltem seus olhos à perspectiva que envolve Publicidade e Gênero para que sirvam de base para a 
construção de uma propaganda que dê conta da atual situação. 
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TRANSMÍDIA E A ERA DE ULTRON DA PUBLICIDADE1 

 
Flavia Dameto2 

Andressa Rickli3 
 
RESUMO 
  
Esse estudo analisa como a narrativa transmídia é utilizada na publicidade. Para isso seu conceito é 
explorado, por meio da pesquisa bibliográfica, bem como suas características e surgimento. 
Compreender essa estratégia proveniente do cenário de convergência midiática é fundamental no 
contexto da publicidade, já que é uma forma de engajar o público e promover a marca. Diante disso, 
a publicidade no contexto transmídia é delineada visando explanar seus principais usos e desafios. 
A fim de contextualizar a publicidade transmídia, uma campanha da Gillette em parceria com a 
Marvel é apresentada, onde produtos são vinculados a uma narrativa como modo de promoção dos 
mesmos.Sabe-se que está cada vez mais difícil instigar o público e chamar sua atenção para 
propaganda. O uso de transmídia na publicidade vem para desconstruir a publicidade tradicional e 
oferecer ao público material que os interesse, de qualidade e com possibilidade de aprofundamento. 
No entanto poucas marcas exploram essa estratégia midiática para promoção de seus produtos. 
Entender a transmídia e seu papel no contexto publicitário é traçar novos rumos para a comunicação 
atual. 
 
 
Palavras-chave:Transmídia; Publicidade; Cultura da convergência; Buzz Marketing. 
 
 
1. INTRODUÇÃO: O PÚBLICO COMO JUSTICEIRO. 
 

A publicidade contemporânea se reinventa a cada momento. Rompe padrões, quebra 
estereótipos, reconfigura as formas de se posicionar diante dos mais variados públicos e, sobretudo, 
se estabelece de forma menos sorrateira como há 20, 15 anos, por exemplo. Se antes fazia sentido 
colocar o dedo em riste e perguntar ao seu interlocutor “quer pagar quanto?”, hoje o que se busca é 
relacionamento com os seus públicos e, então, velhas métricas deixam de ser interessantes. Resta, 
então, a tais estratégias a necessária e imprescindível reconfiguração.  

Nesse cenário, as narrativas publicitárias se dão de forma cada vez mais diversificada e, 
neste ponto, a transmídia oferece um suporte relevante para as empresas/marcas/organizações, uma 
vez que possui uma capacidade de contar histórias inseridas no universo da marca e do consumidor, 
nas mais variadas plataformas, oferecendo um alcance muito maior e estabelecendo uma relação 
interessante de continuidade, mesmo com a utilização de diversas linguagens.   
  Campanhas transmídia requerem planejamento e uma boa estruturação, já que vão além do 
usual e oferecem experiências distintas ao seu público. O modo como isso é produzido e pensado 

                                                
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Consumo, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2  Graduada em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Estadual 
do Centro-Oeste (UNICENTRO), flaviadameto@gmail.com  
3  Doutoranda em Comunicação e Linguagens pela UTP-PR, docente da Universidade Estadual do Centro-Oeste 
(UNICENTRO), andressarickli@yahoo.com.br  
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afeta diretamente no tipo de experiência apresentada aos consumidores, sendo elas positivas ou 
negativas. Quando bem estruturadas e pensadas estrategicamente, esse tipo de campanha pode gerar 
uma experiência única para a marca de modo a engajar seu público, conquistar novos consumidores 
e criar fãs. 

A transmídia faz uso de diversas mídias para desenrolar sua história, de modo que em cada 
uma delas há algo de novo e diferenciado, é uma grande história dividida em vários pontos de modo 
que se complementam.  
 
2. TRANSMÍDIA: PORQUE NEM TUDO TEM QUE TERMINAR NUMA LUTA, TONY. 
 

 Primeiramente, a transmídia é o resultado das diversas alterações que ocorreram na 
sociedade. A mudança dos padrões de participação dos consumidores, a existência de novos meios 
de comunicação, a sociedade ligada em rede e diversos outros fatores contribuíram para que esse 
novo formato multiplataforma fosse pensado. Em síntese, a transmídia trata-se de um reflexo da 
convergência das mídias e da hiper conexão em que vivemos, também refere-se a 
 

[...] uma nova estética que surgiu em resposta à convergência das mídias - uma estética que 
faz novas exigências aos consumidores e depende da participação ativa de comunidades de 
conhecimento. A narrativa transmídia é a arte da criação de um universo (JENKINS, 2009, 
p.49). 
 

 A narrativa transmídia veio com uma proposta de acordo com os ideais do público atual, 
muito mais dinâmica e instigante de modo a envolver quem a acompanha e criar um universo 
ficcional que vai além de uma única mídia e expande-se por vários segmentos e meios. Diferente 
dos modelos antigos de se apresentar uma história, esse tipo de narrativa admite a sociedade como 
ligada em rede, altamente conectada e comunicativa, e presta atenção no seu anseio de participar e 
ajudar na construção desse universo. Lembrando que nesse estudo entenderemos “narrativa” não 
apenas no sentido do ato literário de construção de histórias, mas também no sentido da ação de 
narrar e de difundir acontecimentos encadeados. É importante ressaltar que em muitas narrativas 
transmídia a história é contada também de modo não tão evidente, em um formato mais subjetivo 
no qual exploram-se mais elementos visuais com o objetivo de contar por si só a história. Tais 
fatores devem ser esclarecidos de início para não gerar entendimento ambíguo no decorrer desse 
estudo.  
 Jenkins (2009) afirma que narrativas transmídia desenrolam-se por um conjunto de mídias, 
sendo essas tradicionais ou não, de modo que cada uma irá contar parte da história de acordo com 
sua linguagem adequada, respeitando as características do seu meio. Ou seja, “uma história 
transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de mídia, com cada novo texto 
contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo” (JENKINS, 2009, p.139). Nesse modelo, 
cada meio tem sua importância e peculiaridade que são respeitados e considerados já no 
planejamento transmídia, também ressalta-se que em cada meio há um conteúdo diferenciado, 
tratando-se de uma abordagem diferente da adaptação. Gosciola e Versuti (2012, s.p.) facilitam esse 
entendimento afirmando que  

 
A narrativa transmídia é basicamente uma grande história. O que a diferencia de outras 
grandes histórias é que ela é dividida em partes. A mais importante delas é a história 
principal, que não conta tudo porque é complementada por histórias adicionais. Outra 
característica que a torna mais singular ainda é que cada uma dessas histórias é veiculada 
por um meio de comunicação diferente, definido por ser aquele que melhor consiga 
expressá-las (GOSCIOLA; VERSUTI; 2012, s.p.). 
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 Ainda nessa perspectiva, Renó, Versuti e Gonçalves (2011) tratam a narrativa transmídia 
como uma ampliação e enriquecimento da experiência relativa ao entretenimento, a qual projeta um 
universo ficcional a ser explorado de modo a trazer experiências únicas para os consumidores, 
repensando a interação consumidor e produto. Até porque, como Jenkins (2009) afirma, os 
consumidores atuais são migratórios, conectados socialmente, barulhentos e públicos, de modo que 
se não se sentirem instigados e não tiverem abertura a uma participação ativa dentro do universo da 
marca vão procurar outras marcas que proporcionem isso. Antes considerados apenas como 
consumidores de conteúdo, hoje sentem necessidade de contribuir, produzir e disseminar a 
informação, tal qual é facilitada pela convergência dos meios. Domingos (20084apud ARNAULT, 
et al.; 2011, p.268) contribui com esse pensamento, afirmando que a transmídia proporciona uma 
experiência rica pois “[...] é capaz de transformar o público-alvo tanto em mediador (emissor) como 
em midiatário (receptor) e, assim, desconstruir as estruturas das narrativas clássicas, com noções 
estruturais consagradas há séculos”. Isso mostra como a transmídia colabora modificando um todo 
ao seu redor, essa mudança na construção de narrativas nos traz a um universo onde a interação 
entre usuários e midiatários, com papeis diferentes, é essencial. 
 Na narrativa transmídia alguns cuidados devem ser tomados em relação ao conteúdo, já que 
o mesmo deve ser único, diferenciado em cada mídia e instigar a busca de informações pelo 
consumidor. Jenkins (2009) leva em consideração tais cuidados, sustentando que é necessário 
oferecer níveis diferentes de revelação do conteúdo a fim de renovar o interesse e fidelidade do 
público, para isso é fundamental criar conteúdo suficiente e criativo para alimentar diversas mídias, 
gerar uma clientela múltipla e ter a possibilidade de expansão da franquia midiática. O autor ainda 
salienta que “a redundância acaba com o interesse do fã e provoca o fracasso da franquia” 
(JENKINS, 2009, p.139). Em relação a essas revelações de conteúdo há os elementos primários e 
secundários das franquias segundo Blanco (2011), de modo que o autor entende que os pontos de 
acesso adicionais da história devem ser revelados nos elementos secundários (games, animes, 
quadrinhos, aplicativos, entre outros), e a história principal revelada nos elementos primários 
(filmes e livros) fazendo com que o consumidor possa acompanhar a história em diferentes níveis. 
A percepção de ambos os autores indica que há mídias principais que serão precursoras na 
divulgação da história e outras secundárias que vão sustentar a franquia e transmidiatizá-la. Esse 
processo cria níveis de revelação da história que instiga os consumidores que já são fãs consumirem 
outras mídias e leva a história a outros que ainda não a conhecem, sendo que  
 

As histórias transmídia usam segmentos adicionais para desenvolver seus mundos de 
ficção, para construir histórias de bastidores ou para explorar pontos de vista alternativos, 
tudo a serviço da melhoria da narrativa principal, a 'nave mãe', e, por fim, da intensificação 
do engajamento público (JENKINS; FORD; GREEN; 2014, p.177-178).  
 

 A profundidade e envolvimento na narrativa transmídia depende do público como um todo 
ao colaborar com essa construção e de cada consumidor isolado, já que existe a possibilidade de 
explorar mídias diferentes, em ordem distinta, sem necessitar de uma frequência. Essa liberdade na 
escolha do acompanhamento da história não compromete a compressão de cada parte da história. 
Por mais que não seja o entendimento da história toda, é possível compreendê-la já que cada mídia 
conta uma história à parte envolvendo elementos da história principal, de modo que cada uma possa 
ser explorada isoladamente. O grau do envolvimento na história como um todo depende da 
                                                
4 DOMINGOS, Adenil Alfeu. Storytelling: Fenômeno da Era da Liquidez. Signum:Estudos da Linguagem, Vol 11, 
N° 1 (2008). Disponível em 
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/signum/article/viewDownloadInterstitial/3085/2618>. Acesso em 10 
Agosto 2011. 



808

 

curiosidade e busca por informações por parte dos consumidores, Jenkins (2009) acredita que um 
envolvimento aprofundado torna-se opcional para o público e não uma obrigatoriedade, já que o 
acompanhamento como um todo não é a única forma de se aproveitar a franquia5. O autor ainda 
afirma isso ao salientar que 
 

Para viver uma experiência plena num universo ficcional, os consumidores devem assumir 
o papel de caçadores e coletores, perseguindo pedaços da história pelos diferentes canais, 
comparando suas observações com as de outros fãs, em grupos de discussão on-line, e 
colaborando para assegurar que todos os que investiram tempo e energia tenham uma 
experiência de entretenimento mais rica (JENKINS, 2009, p.49). 
 

 Explorar partes da narrativa em diferentes mídias amplia a capacidade da mesma difundir-
se, não apenas no sentido de espalhar-se, mas também na maneira em que pode ampliar sua história 
e abrir novas possibilidades de seu rumo narrativo. Outro ponto positivo é a diversificação da 
maneira como se é contada, já que cada mídia tem sua especificidade e até mesmo público 
diferenciado. Isso contribui para que nichos diferentes de consumidores possam ter contato com a 
história e até mesmo passar a consumi-la. Jenkins (2009) declara que franquias transmídia 
consideradas de alto nível trabalham para atrair clientela diferenciada de modo a diversificar o tom 
de conteúdo de acordo com o meio ao qual será apresentado, além de que “[...] se houver material 
suficiente para sustentar as diferentes clientelas -  e se cada obra oferecer experiências novas -, é 
possível contar com um mercado de intersecção que irá expandir o potencial de toda a franquia” 
(JENKINS, 2009, p.138-139).  
 O ato de disseminar histórias e narrá-las está na natureza do ser humano, até porque 
 

nossas mentes não gostam de fatos ou objetos aleatórios por isso criam suas próprias 
histórias para dar sentido a eventos e itens diferentes, discretos e isolados. Nós 
naturalmente e frequentemente ligamos os pontos subconscientemente. E os pontos 
conectados de uma maneira estimulante nós chamamos de boas histórias6 (PRATTEN, 
2011, p.2). 

 
 Por isso, a necessidade de interligar diversos pontos da história em mídias diferentes, nossa 
capacidade de conexão assimilará de uma forma mais fácil e será um modo de consumir conteúdo 
de forma leve e prazerosa. Pratten (2011, p.3) também afirma que “nós contamos histórias em 
múltiplas mídias porque uma única mídia não satisfaz nossa curiosidade ou nosso estilo de vida”7. 
Esse raciocínio sustenta a ideia da convergência das mídias e da sociedade conectada, com 
tamanhos estímulos visuais e tecnológicos pelos quais somos atingidos é imprescindível o uso de 
várias mídias em uma franquia, já que o público não se contenta mais com poucos recursos a serem 
explorados, necessitando de uma gama de estímulos e revelações. 
 Visto tal complexidade quanto à conceituação e prática da transmídia, é importante 
considerar que seus conceitos ainda estão sendo cunhados e suas práticas, como Jenkins (2009) 
afirma, não podem ser avaliadas com certeza já que não existem ainda critérios estéticos bons a fim 
de avaliar projetos midiáticos nesse estilo. “Houve muito poucas histórias transmídia para os 
produtores de mídia agirem com alguma certeza sobre quais seriam os melhores usos desse novo 

                                                
5Para Montanaro (2014) franquia refere-se à criação de um conjunto de produtos de entretenimento/culturais lançados 
de acordo com um tema específico ou marca, podendo incluir: filmes, quadrinhos, livros, séries, webséries, etc.  
6Tradução livre. Citação original: "Our minds do not like random facts or objects and so they create their own stories to 
make sense of otherwise discrete, isolated events and items. We naturally and often subconsciously connect the dots. 
And dots connected in a stimulating way we call great stories". 
7Tradução livre. Citação original: "We tell stories across multiple media because no single media satisfies our curiosity 
or our lifestyle". 
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modo de narrativa, ou para críticos e consumidores saberem como falar, com conhecimento de 
causa, sobre o que funciona ou não nessas franquias” (JENKINS, 2009, p.139). 
 
  
2.1 TRANSMÍDIA E O SURGIMENTO DE UMA NOVA ARMADURA PARA A 
PUBLICIDADE. 
 
 O termo transmídia passou a ser conhecido publicamente a partir de Jenkins mencioná-lo em 
seu livro “A Cultura da Convergência” em 2006. No entanto, a prática relacionada à transmídia já 
fora anteriormente realizada e divulgada pelo pensador americano Jeff Gomez desde 1990, segundo 
Arnault et al. (2011). Tal pensador e produtor de mídia afirma que 
 

Narrativas transmídias evoluíram a partir de produtos de nichos do entretenimento, como 
séries animadas japonesas dos anos 80 e 90, que geraram prequels de filmes, sequências de 
quadrinhos e spin-offs de filmes lançados diretos em vídeo. George Lucas emulou esta 
técnica com seus livros do "Universo Expandido" de Star Wars, jogos de vídeo game e 
séries animadas. Em 1999, o projeto A Bruxa de Blair foi o primeiro filme a integrar a 
Internet em uma espécie de meta-narrativa que convidou o público a especular sobre a 
veracidade de sua história (GOMEZ, 2011, s.p.) Tradução Livre.8 

  
 É possível, então, observar que,apesar do termo surgir posteriormente, as práticas vêm sendo 
aplicadas há muito tempo em países desenvolvidos e em grandes centros de cinema como 
Hollywood. Antes da ideia da transmídia aparecer, outras práticas relacionadas ao uso de mídias já 
existiam, sendo elas a monomídia, multimídia e a crossmídia, estratégias e tipos de utilização que 
evoluíram conforme os avanços tecnológicos e midiáticos e proporcionaram o surgimento da 
transmídia. 
 A monomídia trata-se de uma transmissão de informação de modo vertical, segundo Arnault 
et al. (2011) as pessoas recebem o conteúdo por um único canal que também detém o poder para 
criação desse conteúdo. Já na era da multimídia, os autores afirmam que as tecnologias são 
exploradas com suportes digitais, de modo que tem-se mais de um meio inserido em uma única 
história, sendo o conteúdo uma cópia para todas as mídias, não havendo adaptação. Em 
contraponto, a crossmídia utiliza, ao mesmo tempo, diversas plataformas de mídia a fim de adaptar 
e interligar os conteúdos. Finger (2012, p.124) contextualiza a crossmídia atentando que “as 
adaptações cinematográficas de livros são bons exemplos, assim como, campanhas publicitárias que 
utilizam a televisão, Internet, outdoor e revista em um só momento”. 
 Apesar de similares, os termos de multimídia, crossmídia e transmídia se diferenciam nos 
detalhes e na forma como as mídias interagem com o conteúdo. É necessário deixar claro tais 
diferenças, para isso tem-se a figura 1 que exemplifica como essas experiências diferem entre si.  
 

                                                
8Citação original: Transmedia narratives evolved out of niche entertainment products such as Japanese animated serials 
in the '80s and '90s that generated film prequels, comic book sequels, and direct-to-video spin-offs. George Lucas 
emulated this technique with his Star Wars "expanded universe" books, video games and animated television 
adventures. In 1999, The Blair Witch Project was the first film to integrate the Internet into a kind of meta-narrative that 
invited the audience to speculate about the veracity of its story (GOMEZ, 2011).Disponívelem: 
http://www.starlightrunner.com/transmedia 
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FIGURA 1 – DIFERENÇA ENTRE AS EXPERIÊNCIAS MIDIÁTICAS 
FONTE: ADAPTADO DE ESPM, ERA TRANSMÍDIA9 (2011) 
 
 
2.2 TRANSMÍDIA NA PUBLICIDADE: ÀS VEZES É PRECISO APRENDER A CORRER 
ANTES DE COMEÇAR A ANDAR. 
 
 Um dos grandes desafios da publicidade hoje é prender a atenção do público diante de tantos 
estímulos visuais que são expostos a todo momento, nos diversos dispositivos e mídias. Fazer 
propaganda nesse cenário é muito mais que deixar a criatividade solta, é elaborar conteúdo de 
qualidade, instigante e suscetível a gerar assunto ao seu redor. O público quer interagir, 
compartilhar e colaborar com suas próprias reflexões acerca do assunto que está no auge. No 
entanto, nem sempre é fácil criar um conteúdo que contenha essas exigências.  
 Bodruk e Lopes (2011, p.6-7) relatam que “quanto maior o valor atribuído pelos 
consumidores a um conteúdo ou informação de uma marca, maior o preço que estariam dispostos a 
pagar ao comprar um produto desta”. Isso evidencia ainda mais a atenção que os publicitários 
devem ter na hora de pensar no conteúdo das campanhas. O público se tornou o maior crítico das 
marcas e empresas das quais consome, inclusive de suas propagandas. 
 O uso de narrativa para captar a atenção do público é uma das estratégias provenientes da 
união entre entretenimento e publicidade; Costa (2013, s.p.) estabelece que “a publicidade tem 
contado histórias para vender marcas e produtos e para envolver o consumidor”. Isso em função de 
as narrativas estarem presentes no cotidiano do ser humano desde os seus primórdios e, também, em 
consequência das associações que nossa mente faz ao ligar os pontos de fatos isolados criando 
histórias para facilitar o seu entendimento, conforme o raciocínio de Pratten (2011). 
 No entanto, a utilização de narrativas transmídia na publicidade, acima de tudo no Brasil,  
ainda é levada com timidez e certo receio já que não se tem um formato próprio no qual pode ser 
aplicada. Transmediar a publicidade vai além de produzir conteúdos de qualidade e diferenciados, 
isso adentra um território ainda pouco explorado e requer um planejamento minucioso, pois são 
muitos os aspectos a serem explorados e analisados, que extrapolam as fronteiras do marketing, 
para que a propaganda avance em uma direção mais aprofundada e estratégica. Contudo, há um 
desafio por parte das marcas/empresas de aliar objetivos financeiros à qualidade de experiência do 
consumidor, Jenkins (2009) menciona que há uma disputa interna das empresas em quantificar o 
desejo e mensurar as relações da marca com consumidor em busca de retorno financeiro. Essa 
realidade gera pressões que “[...] afastam as tentativas de compreender a complexidade do 
comportamento do público, mesmo sendo esse conhecimento fundamental às empresas que queiram 
sobreviver nas próximas décadas” (JENKINS, 2009, p.97). 
 Para tanto, compreender o público, seus hábitos de mídia, anseios relacionados à marca e 
demais questões é fundamental para planejar uma campanha de publicidade transmídia, até porque 
                                                
9 http://pt.slideshare.net/flavio_fernandez/espmtransmidiainovadores 
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deverão ser trabalhados concomitantemente aos objetivos do projeto e da campanha. Arnault et al. 
(2011) entendem que diversas plataformas de mídia são utilizadas para unir alcance do público-alvo 
com os objetivos planejados, visando lançar, posicionar ou reposicionar uma marca no mercado, 
aumentar suas vendas ou atender outros objetivos de marketing. Nesse caso é necessário que “[...] 
exista uma interligação entre todas as plataformas de mídia e que o público interaja em mais de um 
tipo de mídia de forma sinérgica” (ARNAULT, et al.; 2011, p.268-269). 
  Todavia, o envolvimento do público também deve ser planejado a fim de corresponder as 
suas expectativas em relação a essa abertura por conta da marca, Steel (2006) afirma que há duas 
maneiras de motivar esse envolvimento no consumidor,  
 

[...] primeiro é preciso envolvê-lo nos processos de desenvolvimento da comunicação. O 
que sentem, seus hábitos, motivações, inseguranças, valores e desejos devem ser 
explorados para que se entenda como o produto se encaixa em suas vidas e como eles 
podem responder a diferentes mensagens publicitárias (STEEL, 2006, p.15). 
 

 Esse primeiro modo refere-se ao entendimento do perfil de seu público e como lidar com ele 
e suas possíveis ações relacionadas à campanha, no processo de desenvolvimento da comunicação. 
A segunda forma de provocar esse envolvimento é propriamente a comunicação sendo que, para 
Steel (2006), a publicidade tem melhores resultados quando não dá respostas às pessoas e sim faz 
perguntas, esse modo de instigá-los leva o público a tirar suas próprias conclusões acerca da marca 
e da propaganda que foi proposta. O autor contribui ainda afirmando que “a propaganda deve 
simplesmente unir alguns poucos pontos para os espectadores e deixar os demais para serem unidos 
por eles, permitindo assim que participem” (STEEL, 2006, p.16). Essa afirmação encaixa-se nos 
conceitos relacionados à transmídia, pois o ato de deixar o consumidor ir em busca da informação 
faz com que seu envolvimento com a marca seja muito mais profundo do que simplesmente 
apresentar as informações de modo tradicional.  
 Ainda há muitas marcas que ignoram essa participação ativa por parte do público. Silva e 
Pinheiro (2015) afirmam que atualmente existem poucos exemplos práticos de que a participação 
do consumidor é respeitada e levada a sério a ponto de influenciar decisões por parte da marca. 
Apesar desse comportamento estar mudando, seu processo é lento já que as empresas estão 
aprendendo a lidar com esse público dinâmico e atuante. Os autores atentam ao fato de que 
 

[...] é preciso que os profissionais da publicidade de hoje, bem como os empresários da 
área, visando o sucesso de suas marcas/serviços/conteúdos, superem a ideia da 
comunicação unidirecional, que é aquela que segue um modelo de produção e veiculação 
“um - todos”, no qual se acha que a audiência/os consumidores são iguais e passivos, e 
passem a enxergar de maneira melhor a realidade de que, com o aparecimento das novas 
tecnologias que permitem a criação, produção, disseminação e compartilhamento de 
conteúdos, o público/consumidor está cada vez mais participativo, segmentado e seletivo 
no que se refere ao consumo de um modo geral (SILVA; PINHEIRO, 2015, p.3). 

  
  A publicidade transmídia não é algo que se planeja em curto prazo de tempo e, 
consequentemente, seus resultados tendem a vir a longo prazo, pois é o envolvimento do público 
que medirá, em termos de participação e de buzz marketing, os resultados desse tipo de estratégia.   
 
 
3. PUBLICIDADE TRANSMÍDIA: NÓS TEMOS O HULK! 
 
 Como dito anteriormente ainda há poucas marcas de produtos utilizando a estratégia 
transmídia na publicidade. É muito comum se ver transmídia pra divulgações de filmes, séries, 
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games, mas para produtos é mais raro. Criar uma história envolvendo um produto e que gere 
repertório para outras histórias, contribuições, e desdobramentos em outras mídias é bastante 
desafiador. Até porque, esse tipo de estratégia requer tempo e alto investimento. 
 No entanto, as marcas que conseguem se adaptar a esse novo cenário midiático acabam por 
conseguir parcerias fortes, engajar os fãs da marca, além de conseguir conteúdo orgânico da mídia 
que aborda essa nova forma de atuar no mercado publicitário. Uma marca que tem realizado 
publicidade transmídia por meio de parcerias com outras marcas é a Gillette, marca famosa por seus 
barbeadores. Em 2015, a marca mostra novamente seu potencial de inserir seu produto nos mais 
variados contextos. Nesse caso, foi incorporar os super-heróis do filme Vingadores: A Era de 
Ultron em alguns dos seus produtos (de forma fictícia) como mostra a figura 2. 
 

 
FIGURA 2 – PEÇAS DA CAMPANHA A MAIS PERFEITA UNIÃO DE SUPER PODERES 
FONTE: CLUBE DE CINEMA PETRÓPOLIS10 (2015) 
 
 A campanha nomeada como A mais perfeita união de super poderes iniciou surpreendendo 
os funcionários da marca em Boston. Como representado abaixo, na figura 3, a ação se deu de 
forma ampla, começando ainda na sede da empresa em Boston, "os funcionários foram 
surpreendidos com um novo painel na fachada, anunciando a Stark Industries [...]" segundo Moraes 
(2015, s.p.). A campanha publicitária também envolve vídeos, cartazes, banner, ações offline e em 
redes sociais.  
 

 
FIGURA 3 – AÇÃO NA SEDE DA GILLETTE EM BOSTON 
FONTE: GRANDES NOMES DA PROPAGANDA11 (2015) 

 
 Além de divulgar o novo filme da Marvel a parceria transmídia explora dois produtos já 
existentes da Gillette: Mach3 Turbo e FusionProglide, já que os modelos dos super-barbeadores 
utilizados em algumas peças são fictícios (figura 4). Para contextualizar isso, as marcas criam uma 
narrativa/história por trás dos barbeadores. Segundo a Exame.com (2015), as Indústrias Stark 
                                                
10 https://clubedecinemapetropolis.com/2015/04/17/corre-gillette-e-marvel-criam-barbeadores-inspirados-em-
vingadores/ 
11 http://grandesnomesdapropaganda.com.br/anunciantes/gillette-e-marvel-se-unem-para-promover-o-filme-os-
vingadores-a-era-de-ultron/ 
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invadem o departamento de pesquisa da Gillette com o objetivo de criar uma nova lâmina de acordo 
com as tecnologias dos Vingadores. "Ela também destaca que a empresa começou a trabalhar na 
produção de quatro barbeadores que teoricamente prometem criar um novo padrão de tecnologia de 
barbear"(EXAME.COM, 2015, s.p.). 
 

 
FIGURA 4 – PEÇA DA CAMPANHA "A MAIS PERFEITA UNIÃO DE SUPER PODERES' 
FONTE: CLUBE DE CINEMA PETRÓPOLIS10 (2015) 
 
 Extrapolar os limites da marca, em relação ao produto, mostra aos clientes a capacidade da 
marca de inovação, abertura para tecnologias e temáticas diferente. Nesse caso, envolveu até 
mesmo os funcionários nesse universo ficcional da Marvel. Embora envolva um universo já 
existente - dos Vingadores - a marca mostra sua versatilidade de facilidade de se adaptar a novos 
conceitos e que também tem os mesmos interesses que seu público, nesse caso de acompanhar o 
novo filme da saga. No vídeo disponível no Youtube, são explorados vários elementos de cada um 
dos personagens, criando a analogia com os produtos da linha. A própria linguagem mostra uma 
interessante inserção das lâminas fictícias no contexto da narrativa cinematográfica que lhe dá 
suporte. Em alguns momentos é como se o espectador estivesse diante de uma cena de Homem de 
Ferro, por exemplo, para criar a analogia com o produto, como se verifica nos frames abaixo. Além 
disso, para oferecer algo ao público, Ramone (2015) afirma que para fazer o lançamento das 
lâminas fictícias a Marvel criou uma HQ exclusiva dos Vingadores, onde os fãs podem ler 
gratuitamente online. Oferecer isso ao público é uma forma de instigar a cultura participativa e 
fortalecer a importância do produto nesse contexto Marvel.  
 

 
FIGURA 5 – FRAME DO VÍDEO    FIGURA 6 – FRAME DO VÍDEO  
FONTE: YOUTUBE (2015)   FONTE: (2015) 
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FIGURA 7 – FRAME DO VÍDEO   FIGURA 8 – FRAME DO VÍDEO  
FONTE: YOUTUBE (2015)   FONTE: YOUTUBE (2015) 
 
 
 
4. CONCLUSÃO – A DIFERENÇA ENTRE SALVAR O MUNDO E DESTRUÍ-LO.  
 
 A convergência das mídias possibilitou às marcas trabalharem estratégias de uma maneira 
muito mais presente na vida do público, possibilitando-o a consumir muito mais conteúdo e de 
acordo com sua vontade de emergir no universo da marca e/ou história. Os consumidores atuais não 
estão apenas conectados em rede, estão participando, produzindo, avaliando e observando. Antes 
passivos, hoje são ativos na busca por conteúdo de qualidade e que os instigue, procurando formas 
de participar e mostrar sua opinião em mídias que ofereçam essa abertura. Essas mudanças nos 
hábitos de consumo de conteúdo e na sociedade como um todo, ocasionadas pela convergência das 
mídias e da hiperconexão, geraram o que se pode chamar de cultura da convergência e da conexão. 
Cultura essa que possibilitou às marcas adotarem estratégias diferenciadas de comunicação e 
marketing, como é o caso da narrativa transmídia. 
 Trazer para a publicidade a estratégia transmídia é traçar novos parâmetros de envolvimento 
com a marca e de promoção de produtos, de forma bem alinhada com os públicos. É muito mais do 
que vender, é modificar o cenário de comunicação de marcas vigente, é acompanhar o ritmo e 
interesses do público. Assusta o fato de poucas marcas utilizarem esse tipo de estratégia. Poucas 
marcas cruzam essa fronteira, seja por falta de recursos e investimentos, seja por desconhecimento 
da mesma. Diante disso nota-se a importância da produção de conteúdo sobre esse tema e 
discussões acerca disso.  
 Com esse estudo percebeu-se, até mesmo na hora de escolher uma marca que promova seus 
anúncios pela narrativa transmídia, que é um universo pouco explorado para promoção de produtos. 
Criar uma narrativa transmídia para a publicidade de um produto é muito mais que vendê-lo, é criar 
um imaginário e explorá-lo juntamente a sua marca. A Gillette, mostra em sua parceria com a 
Marvel, que captar os hábitos de consumo de seu público pode ir além das pesquisas formais, pode 
abrir brecha para parcerias e diálogos mais informais com seu consumidor. Ao trazer uma 
campanha assim, a Gillette descontrói uma imagem de marca inatingível e convida seu consumidor 
a adentrar nesse universo, mesmo que informalmente. Em alguns dos vários links em que o vídeo é 
compartilhado no Youtube, por exemplo, é possível verificar o grau de envolvimento do público 
com a estratégia da marca observando comentários do tipo: cala a boca e pega meu dinheiro, quero 
todos, onde vende, duvido sair, mas se vender eu compro todos, e um dos comentários, que mostra 
o quanto a união das marcas é representativa para o consumidor, em que o internauta escreve que se 
vender mesmo ele compraria os quatro modelos e mandaria emoldurar12.    
 Tem-se, portanto, um cenário comunicacional em que o papel da transmídia é cada vez mais  
                                                
12 Comentários disponíveis em: http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/gillette-e-marvel-criam-barbeadores-
inspirados-em-vingadores 
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estratégico e pode ser explorada de várias formas na publicidade. Além de fazer seu papel de 
promoção de bens, cativa seu público e cria um imaginário em torno da marca. É muito mais que 
promover, é criar valor, fortalecer relações com o consumidor. 
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A PUBLICIDADE E OS OLHARES PARA A CRÍTICA MIDIÁTICA POLÍTICA 

BRASILEIRA: O CASE HABIB’S1 
 

Letícia Salem Herrmann Lima2 
Fabio Luiz Witzki 3 

 
RESUMO 
  
A publicidade promove o debate de temas atuais em estratégias criativas e persuasivas tendo como 
referência temas em destaque na sociedade como saúde e bem estar, por exemplo. A cobertura dos 
fatos ocorridos na recente história da política brasileira, com o julgamento da aceitação do pedido de 
afastamento da Presidente Dilma, a comoção social a favor e contra o processo e os fatores que 
incentivaram a votação como o posicionamento da imprensa, da classe política e do empresariado 
criaram um cenário de espetáculo que motivou o posicionamento de empresas como a rede de 
restaurantes Habib’s, que promoveu o debate do tema numa campanha publicitária intitulada “caiu”. 
Por meio de um estudo de caso com a análise das cenas do comercial o presente artigo promove a 
reflexão sobre a relação entre a publicidade e suas estratégias criativas e cômicas com temas políticos 
que promovem a divisão de uma nação, motivada por aspectos políticos partidários. Como resultado 
fica evidenciado que, ao assumir de forma cômica uma função de crítica ao momento político 
brasileiro, o Habib’s promoveu um debate sobre a marca, motivado pelas marcações partidárias 
definidas pela sociedade. Ao incentivar a união dos brasileiros a empresa fica suscetível a promoção 
do afastamento dos consumidores.  
 
 
Palavras-chave: Estratégia Publicitária; Publicidade Social; Técnicas Persuasivas; Espetáculo. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 A comunicação passa por um processo de adaptação constante ocasionado pela necessidade 
de se enquadrar em contextos sociais, culturais e políticos. As diferentes estratégias de consumo 
utilizadas para incitar os indivíduos a adquirirem bens e serviços, é um dos principais motivadores 
deste fenômeno, principalmente nas práticas publicitárias. 

A publicidade, por sua vez, está cada vez mais vulnerável a fenômenos externos que 
interferem tanto na sua concepção comunicacional, como na estratégia de divulgação de suas 
mensagens. As campanhas publicitárias têm por característica principal serem elaboradas por 
profissionais de comunicação e entregues de forma pronta diretamente aos consumidores. Hoje, 
                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Consumo, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2  Doutora e Mestre em Comunicação e Linguagens (UTP), Pós graduada em Marketing (PUC), Especialista em 
Marketing de Varejo (FGV) e Gestão de Produtos e Marcas (FGV), com graduação em Comunicação Social - Relações 
Públicas (PUC) e graduação em Publicidade e Propaganda (UTP). Professora do curso de Tecnologia em Comunicação 
Institucional na UFPR e de pós-graduação na UTP, PUCPR e ESIC. Consultora de Marketing e Comunicação. 
3  Doutorando em Comunicação e Linguagens (UTP), Mestre em Comunicação e Linguagens (UTP), Graduado 
em Comunicação Social Publicidade e Propaganda (UTP). Professor Coordenador dos cursos de Comunicação Social 
Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Rádio e Televisão da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), professor dos 
cursos de Especialização em Administração EAD da Faculdade Educacional da Lapa (FAEL). 
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percebe-se a incidência de diferentes técnicas que incorporam a participação da audiência na 
construção das estratégias publicitárias. Muito se fala que as mídias sociais interferiram na 
estruturação comunicacional e no campo publicitário, fenômeno perceptível nas práticas publicitárias 
cotidianas.  

Decorrente deste movimento, em que a publicidade torna-se participativa, nossos pontos de 
apoio comunicacionais estão sendo percebidos e alinhados nas estratégias da área. A publicidade, que 
em seus princípios visa promover produtos e serviços, abre uma lacuna participativa levantando 
causas com motes religiosos, sociais e políticos. 

Nos últimos meses o Brasil vem passando por um momento em que fatores políticos são 
ressaltados na mídia a todo instante. Ideias divergentes permeiam na população, que se utiliza dos 
sites de redes sociais para expressar suas opiniões e articular ideias com relação as questões 
ideológicas políticas. As mídias sociais permitiram discussões registradas e difundidas na rede, dado 
voz midiática aos cidadãos comuns, mesmo aos que não estão inseridos diretamente no cenário 
político brasileiro. 

Em situações polêmicas em que há uma possível opinião divergente política, geralmente as 
empresas, no ato da divulgação de seus produtos, se preservam e não entram em possíveis discussões 
que possam denegrir sua imagem institucional. Poucas são aquelas que se posicionam e divulgam tal 
postura. 

Por este motivo, interessou-nos observar e trazer a discussão, visando a incorporação de 
questões políticas em mote publicitário, a campanha da lanchonete Habib’s, veiculada em junho de 
2016, anunciando a “queda” do valor da sfiha, na qual faz analogia direta ao cenário econômico e 
político brasileiro, cujo case será apresentado no decorrer deste texto. 

 
 
2. A PUBLICIDADE E A CONTEMPORANEIDADE4 
 
 A ideia deste tópico é resgatar as teorias da publicidade e da propaganda a fim de propor um 
olhar cotidiano dos termos e dos elementos que os constituem, pois entende-se que na atualidade, a 
separação dos termos mostra-se de forma equivocada, uma vez que percebe-se iniciativas inclusivas 
de propósitos políticos, sociais e religiosos na abordagem das atuais peças publicitárias. 

A propaganda surgiu em 1622 com a criação da congregação pela propagação da fé fundada 
pelo Papa Gregório XV, com o intuito de propagar a doutrina católica pelo mundo. “Propaganda é 
uma atividade voltada para promover um sistema ideológico, com doutrinas religiosas ou princípios 
políticos” (GONÇALES, 2009, p. 07). É a responsável em publicizar pensamentos e motivar ações 
sociais a partir deles, sem o envolvimento monetário ou comercial. A propaganda tem por premissa 
tornar um fato público, dando visibilidade a um acontecimento qualquer (RABAÇA; BARBOSA, 
2001).  

O trabalho realizado pela propaganda “visa a uma mudança das atitudes do público em relação 
a uma ideia. Tem lugar na mente dos indivíduos ou no imaginário social e é de difícil quantificação” 
(SANTOS, 2005, p. 13). Por este motivo o tempo das campanhas de propaganda também é mais 
extenso, pela necessidade da mudança de um pensamento ou hábito, por estabelecer vínculos maiores 
com o consumidor no que se refere à alteração de comportamentos, pensamentos, ideias e cultura das 
sociedades. 

O termo publicidade origina-se do latim, publicus, e deriva-se da palavra público, considerada 
como a “arte de tornar público” (GONÇALES, 2009, p. 07) ou “a qualidade do que é público” 

                                                 
4 Este tópico é um recorte das discussões teóricas abordadas na tese doutoral desta autora (HERRMANN, 2016). 
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(SANT’ANNA, 2001, p. 75). A publicidade tem como premissa uma atividade comercial, por este 
motivo necessariamente é paga e visa uma comunicação que desperte o desejo de aquisição de bens 
de consumo.  É definida ainda como “um conjunto de técnicas de ação coletiva com o propósito de 
tornar conhecido um produto, serviço ou marca, promovendo assim uma atividade comercial” 
(GONÇALES, 2009, p. 07).   

Outra característica presente na construção publicitária, é ser planejada obedecendo a um 
tempo específico e um espaço determinado de veiculação e, por este motivo, é possível ser 
“quantificada” (SANTOS, 2005, p. 17), seja pelo aumento de venda de um produto ou pela 
participação na lembrança de marca, realizada por anúncios assinados por empresas públicas ou 
privadas, demonstrado pelas pesquisas mercadológicas. 

A publicidade também é associada aos processos de consumo e, segundo Everardo Rocha 
(1995, p. 68), é o elemento responsável por conectar a produção e o consumo, pois “recria a imagem 
de cada produto”. Ainda na visão do autor, a percepção humana dos produtos e possíveis diferenças 
são potencializadas pela mediação da publicidade, que traz elementos para que o posicionamento das 
marcas se torne possível. 

 
Assim, podemos perceber o sistema publicitário atribuindo conteúdos, 
representações, nomes e significados ao universo dos produtos. O fluxo constante 
de serviços, produtos e bens a que somos submetidos é fundamentalmente 
categorizado para nós pela publicidade. Muitos deles não fariam sequer sentido se 
não lhes fosse colada uma informação constante do sistema publicitário. A 
catalogação da produção, as hierarquias do mundo do objeto, o posicionamento dos 
artigos, a significação dos serviços são, fundamentalmente, traçados e articulados 
dentro dos quadros que compõem o universo dos anúncios. Ali temos um mapa de 
nomes. Uma sinalização de posições. Um roteiro de sentidos que emprestam 
conteúdos aos gêneros dos produtos, fazendo deles marcas especiais dotadas de 
nome, lugar, significado (ROCHA, 1995, p. 69). 

 
Sob uma ótica similar ao abordado por Rocha (1995) que atribui à publicidade a função de 

criar sentido aos produtos, Sant’Anna (2001) reforça que a publicidade é um dos meios de tornar 
conhecido um produto, serviço ou marca, com o objetivo de despertar no público consumidor desejos 
de compra.  

A “publicidade faz vender, sem impor mecanicamente produtos ou serviços” (LIPOVETSKY, 
2004, p. 01), sendo suportada pela utilização de recursos de “sedução” que funcionam como 
mecanismos de persuasão, mas nunca em sua totalidade, pois depende do desejo do consumidor que 
exerce um papel superior comparado aos recursos utilizados pela publicidade. 

Com o intuito de comparar as características entre os elementos constitutivos nos discursos 
da publicidade e da propaganda, Gomes, Corrady e Cury (1998, p. 01), na obra “Dialética Conceitual 
da Propaganda”, desenvolveram um modelo demonstrando os principais traços que definem e 
diferenciam as campanhas publicitárias das propagandas, baseado em autores da área e diferentes 
abordagens sobre a semantização dos termos, resultando no seguinte quadro: 
 

Publicidade Propaganda 
Capacidade Informativa Capacidade Informativa 
Força Persuasiva Força Persuasiva 
Caráter Comercial Caráter Ideológico 

 
QUADRO 1- ELEMENTOS DA PUBLICIDADE E DA PROPAGANDA 
FONTE: GOMES, CORRADY, CURY (1998, p. 01). 
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Pensando na apropriação da publicidade e na abordagem de Lipovetsky (2004) com o apelo 

do “faz vender” tem-se então um olhar voltado ao que pode motivar uma venda e de que tipo de venda 
se fala. Vender na contemporaneidade necessariamente não está associado a aquisição de um produto, 
mas incorpora, também a aceitação e validação de marcas por parte dos consumidores. Torna-se 
evidente, a partir do quadro comparativo de Gomes, Corrady e Cury (1998), que os elementos que 
constituem a publicidade e a propaganda contemporâneos, mostram-se unificados em muitas 
situações, levando a reflexão de que não se faz mais necessário separar os termos em sua aplicação, 
pois a publicidade vem incorporando questões ideológicas em suas mensagens. Por este motivo, ao 
ser utilizado o termo “publicidade” neste artigo, entende-se a unificação da publicidade e da 
propaganda. 

 
 
2.1 A PUBLICIDADE E IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR COMO AGENTE SOCIAL E 
PROPAGADOR DE MÍDIA 
 

A publicidade tem como propósito principal estimular práticas de consumo, fator importante 
para movimentar a escala de produção e sobrevivência humana. Como principais apelos, apoia-se na 
necessidade utilitária, aspiracional ou emocional. Para tal, utiliza-se de estratégias diferenciadas de 
convencimento em seus discursos comunicacionais, que geralmente deixam implícitos uma 
necessidade e dependência do bem ofertado. 

Os discursos publicitários visam articular ideias do imaginário comum, ou mesmo alusões a 
situações vivenciadas por meio dos produtos e serviços divulgados. Para concretizar seus discursos, 
apoiam-se em estratégias específicas de sua linguagem visando os seguintes elementos: informação, 
testemunho, comparação, humor, ofensividade, defesa, indiferença e posicionamento de marca 
(LUPETTI, 2000).  

Dentro deste contexto, percebe-se que em nenhum dos casos cita-se alusões ao cenário 
político ou religioso, por se entender que estes motes polemizam discussões quem nem sempre são 
favoráveis às marcas comerciais, mas estão presentes como plano de fundo em diversos exemplos de 
publicidade, como a famosa campanha da marca Benetton que utilizava como mote o preconceito. 
No entanto, na atualidade, percebe-se o humor como plano de fundo para trazer questões políticas à 
tona, inserido num contexto social atual, fato este que será comprovado no case do Habib’s. 

O objetivo de a publicidade inserir seus produtos em um contexto social atual, é dar 
visibilidade às suas mensagens em um ambiente midiático tão competitivo, que parte da grande oferta 
de produtos e serviços com usos similares. A necessidade de destaque na mente dos consumidores é 
o que faz da publicidade se reinventar frequentemente. 

No entanto, é preciso muito cuidado com estratégias que visam mover crenças ou atitudes 
sociais, mesmo que através do humor, para que seu uso não represente um deboche de forma 
pejorativa e denigra consideravelmente a imagem da marca perante seus consumidores e público em 
geral. 

O discurso publicitário vem utilizando a identificação social como estratégia 
comunicacional. Percebe-se que, intrinsicamente, as mensagens começam a deixar de focar 
propriamente nos produtos e serviços para promover reflexões sociais atuais, os produtos acabam por 
ficar em segundo plano abrindo espaço de forma manipulativa à identificação dos consumidores. 
Como exemplos tem-se a campanha da Dove “Real Beleza”, que não divulga seus shampoos ou 
cremes, mas a essência de uma beleza real, o produto apenas assina a comunicação.  

Campanhas que se apoiam em motes sociais, podem ganhar consideravelmente quando o 
consumidor se identifica de forma a gerar mídia espontânea. Percebe-se um atual interesse em 
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compartilhamentos e postagens de comentários em sites de redes sociais por parte dos consumidores 
e, neste sentido, a publicidade com essência social pode ser beneficiada na web se chamar a atenção 
e motivar o público a interagir com suas mensagens. 

No entanto, reforça-se que a publicidade não se preocupa diretamente em participar 
politicamente de questões sociais, mas em trazer para si benefícios deste uso. É uma técnica 
manipulativa inclusiva que permite ser lembrado e ganhar relevância social. 

 
A manipulação caracteriza-se como uma ação do homem sobre outros homens, visando a 
fazê-los executar um programa dado: no primeiro caso, trata-se de um “fazer ser”, no segundo 
de um “fazer fazer”; essas duas formas de atividade das quais uma se inscreve, em grande 
parte, na dimensão pragmática e a outra na dimensão cognitiva, correspondem assim a 
estruturas modais de tipo factivo (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 269). 

As técnicas manipulativas pertencem ao espoco persuasivo que a publicidade se apoia para 
despertar o interesse nos consumidores. Primeiramente, estimula uma identificação a um determinado 
comportamento, para depois oferecer seus atributos em prol a solucionar um possível problema social. 
Cada vez mais são divulgadas campanhas que se utilizam de linguagens lúdicas e subjetivas em 
substituição às que se apoiam em informação e utilidade. Por motivos como este, que campanhas 
publicitárias com mensagens políticas intrínsecas nos chamaram atenção para o estudo, pois a 
abordagem utilizada demostra o humor criticando midiaticamente o momento vivido pelo Brasil. Este 
é um caso típico de uma publicidade com veia de propaganda pelo tipo de mensagem e alusão a 
propósitos políticos.  
 
 
3. PUBLICIDADE E A CULTURA DO ESPETÁCULO: POLÍTICA, CRÍTICA, CRISE E 
CONSUMO  
 

A cultura do espetáculo (DEBOARD, 1967) é percebida nos diversos eventos que envolvem 
os fatores política, mídia e publicidade.  

 
Para vencer no mercado ultracompetitivo, as corporações precisam fazer circular suas 
imagens e marca para que negócios e publicidade se combinem na promoção de espetáculos 
midiáticos. Promoções infinitas circulam com os arcos dourados do McDonald’s, a 
logomarca da Nike ou os símbolos da Apple, Intel ou Microssoft. Na guerra das marcas de 
produtos, as corporações precisam tornar seus logotipos um símbolo familiar. (KELLNER, 
2006, p. 125).  

Os fatos ocorridos em 2016 na política brasileira que culminaram na saída provisória da 
Presidente Dilma Rousseff e o mandato interino do Vice-presidente Michel Temer foram rodeados 
por muitos elementos e fizeram circular na mídia, desde a condução do caso nas instancias políticas, 
mas, sobretudo, entre a sociedade civil e no meio empresarial o debate do caso. Apresentamos como 
discussão a problemática envolvendo a rede de restaurantes Habib’s, especificamente numa 
campanha veiculada pela empresa dias antes da votação na Câmara dos Deputados para decidir o 
afastamento provisório da Presidente, o debate midiático desse processo e o envolvimento da 
sociedade civil em passeatas pró e contra o impeachment que, juntamente com outros fatores que 
serão descritos se constituem num modelo de espetáculo onde práticas de consumo foram 
incentivadas a partir da comoção nacional frente ao fato ocorrido no país. Para tanto, vamos relacionar 
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e descrever dois elementos que foram geradores da campanha. A sátira como discurso crítico da 
política e o debate nas esferas empresariais e na sociedade civil.  
 
3.1 HUMOR, CRISE E CRÍTICA POLÍTICA 

 
Em paralelo à substituição dos postos mais altos do governo federal, histórias envolvendo 

outros atores do governo e da sociedade eram contadas, com relativa ou fundamental participação no 
processo de afastamento da Presidente. A sociedade civil foi fragmentada com concentração de dois 
grupos, respectivamente pró e contra o afastamento. De um lado, representados pela cor vermelha, os 
defensores da presidente. Do outro lado, vestidos de verde-amarelo, aqueles que defendiam o 
processo de impeachment. Popularmente os dois grupos foram classificados como “coxinhas” e 
“mortadelas” respectivamente a favor e contra a saída de Dilma do poder federal.  

Por sua significância para a história nacional, o afastamento da Presidente teve notória 
cobertura dos veículos de imprensa que estiveram 24 horas diárias em busca de novos fatos do 
processo que se iniciou na câmara dos deputados e finalizou provisoriamente no senado federal, isso 
por que, essa primeira etapa analisa e vota a “aceitação” do pedido de afastamento, para que o mesmo 
seja posteriormente julgado. Além da cobertura da imprensa, a sociedade civil se mobilizou nas redes 
sociais numa discussão passional onde momentos de raiva e revolta conviveram com críticas políticas 
e sociais e conteúdos de humor, cujo tema central era o momento político brasileiro. 

A sátira utilizada como mecanismo de crítica é uma prática comum entre programas 
humorísticos, por exemplo, quando eles banalizam e reescrevem os fatos da política brasileira em 
enredos cômicos. Na década de oitenta, por exemplo, o programa semanal TV Pirata apresentou uma 
crítica em um de seus episódios, mostrando um debate de candidatos à presidência pouco preparados 
para assumir qualquer cargo político.  

De forma caricata, os candidatos representavam um conquistador o candidato Waldemário 
Prepúcio, um astrólogo e candidato Lígio Ayollo, uma doceira e doleira a candidata Benedita Frazer, 
o auxiliar de super herói candidato Robin dos Santos, a gatinha e de menor candidata Ana Paula e o 
índio Cleverson. Em seu tempo, aquele quadro do programa apresentava uma crítica social enquanto 
mostrava características acentuadas de machismo, questões ligadas à representação da mulher (a 
doceira e a gatinha de menor), o astrólogo apresentado como “esquisitão” e o índio, que na sequência 
do debate foi o último a falar sendo em seguida alvo de chacota por parte dos demais participantes, 
incluindo a apresentadora.  

Outro fato identificado é a alusão ao significado daquele debate para a sociedade, bem como 
para o próprio veículo de comunicação quando a mediadora, ao indagar sobre as regras do debate, faz 
um comentário de que tanto faz o resultado final do debate, podendo a emissora optar por transmitir 
um filme, caso o resultado não agrade. 
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FIGURA 1: SÁTIRA DO DEBATE ELEITORAL DE 1989.  
FONTE: CANAL VIVA5 
 
 A TV pirata, em 1989, fez um prelúdio de uma relação entre a mídia, seus programas de 

humor e os momentos políticos por que passaram o Brasil. O jornalismo, por sua vez, desde o regime 
militar exerceu posicionamento político, com clara intenção em seus discursos, como demonstram a 
obra “A mídia e o regime militar” do pesquisador Prof. Dr. Álvaro Laranjeira (2014) que relata a 
influência midiática no episódio da história brasileira conhecido como Golpe de 1964, quando o 
governo constitucional de João Goulart foi deposto após forte investida dos militares e apoio dos 
veículos de comunicação em discursos anti-comunistas.   

A comédia promove outro debate ao apresentar os fatos por intermédio da chamada “licença 
poética”, comum à comunicação publicitária quando se quer justificar os seus discursos. Ao mesmo 
tempo que indaga o processo eleitoral, as disputas de poder e a relação dos meios de comunicação 
com a sociedade, esse modelo de crítica se fortalece não apenas como fragmento de um tempo ou 
momento da história brasileira, mas, institucionalizado, oferece à publicidade referência na 
elaboração de suas estratégias persuasivas.   
 
3.2 POLÍTICA E SOCIEDADE 

 
Os ocorridos que levaram ao afastamento da Presidente Dilma, entre os membros da política 

que tiveram maior participação no caso, destaca-se a atuação do Presidente da Câmara dos deputados 
na época dos fatos ocorridos, Deputado Eduardo Cunha. Investigado em processos no Supremo 
Tribunal Federal – STF e com processo que tramitava no comitê de ética da Câmara dos Deputados, 
Cunha teve participação decisiva quando aceitou o pedido feito por membros da sociedade civil e 
encaminhou naquela casa o processo de julgamento da admissibilidade do impeachment, dando início 
ao que, mais tarde, no dia doze de maio de 2016 resultou na aprovação do afastamento da Presidente, 
agora no Senado Federal.  

Além do deputado Cunha, o enredo que afastou a presidente Dilma teve colaboração direta de 
grupos que reivindicavam mudanças. O empresariado, que sob o discurso da retomada dos empregos 
e do crescimento da economia, foi mobilizado através do representante maior da classe, a Federação 
das Industria de São Paulo, FIESP. Em destaque, a FIESP protagonizou dois elementos que se 
firmaram como ícones daqueles que desejavam o fim do governo Rousseff, um pato inflável de 
amarelo era facilmente reconhecido em frente ao prédio da FIESP, representando para os empresários 
a ideia de que as grandes empresas não poderiam mais continuar “pagando o pato”, uma alegação que 

                                                 
5 Disponível em: http://canalviva.globo.com/programas/tv-pirata/. Acesso em 31/07/2016 
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seria justificada pelos altos impostos recolhidos. 

Outro elemento que indicia o posicionamento da federação é a iluminação externa do prédio 
que, antes e após o processo de afastamento, coloriam o edifício com as cores verde e amarelo, 
claramente identificados e com o grupo da sociedade que apoiou a saída da presidente.  

 

 
 

FIGURA 2: MANIFESTAÇÃO EM FRENTE À FIESP.  
FONTE: NOTÍCIAS SÃO PAULO6. 

 
Um prédio iluminado, um pato amarelo e o povo dividido. Um processo apurado às pressas 

por parlamentares. Um espetáculo passional e midiático que moveu brasileiros em todos os territórios 
da nação em defesa de suas convicções. De um lado, para manter um mandato conquistado no voto, 
os defensores da presidente foram às ruas manifestar o pesar pelas conquistas sociais que marcaram 
a gestão dos presidentes filiados ao partido dos trabalhadores, o PT. De outro, sob o signo da luta 
contra a corrupção, defensores do processo de afastamento da Presidente. Entre os dois grupos as 
forças midiáticas exerceram um papel decisivo. Empresas de todos os setores também se juntaram a 
um ou outro grupo de acordo com convicções ou interesses que não perpassam pela ideologia 
partidária necessariamente.  

Os milhões de brasileiros que de um ou de outro lado que saíram às ruas manifestar, a 
participação de personagens como o deputado Eduardo Cunha, a ampla cobertura da imprensa e o 
apoio de uma entidade como a FIESP foram catalizadores para que empresas como a rede Habib’s 
aproveitassem o momento para ações de envolvimento da marca. Diferente de um espetáculo 
esportivo, por exemplo, o afastamento presidencial vem investido de ideais político partidários, 
humanos, empresariais e, possivelmente, passionais. 
 
3.3 A PUBLICIDADE: ENTRE A PRÁTICA DO CONSUMO E A ESTRATÉGIA DA CRÍTICA 
 

Entre as filiações ideológicas colocamos em destaque no presente estudo a campanha da rede 
de restaurantes Habib’s. Assinada com o título “caiu”, a rede veiculou em rede nacional dias antes da 
votação do afastamento da presidente, uma campanha de promoção de vendas de um dos seus 
                                                 
6 Disponível em http://noticiassaopaulo.com.br/manifestantes-pro-impeachment-na-paulista-festejam-com-
tema-da-vitoria/. Acesso em 31/07/2016  
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produtos, a bib’sfiha de frango, vendida a R$ 0,79 (setenta e nove centavos).  

Com o mote de unir o Brasil que estava dividido, a rede de restaurantes realizou a campanha 
nos principais veículos de comunicação. O comercial apresentava várias situações em que diferentes 
personagens recebiam a notícia “Caiu”, notadamente uma referência à queda de um alto posto na 
política nacional. As cenas serão apresentadas e analisadas a seguir de forma a apresentar as relações 
entre o comercial do Habib’s e os fatos ocorridos na política nacional7.  

As cenas serão apresentadas em pares, respectivamente: cena 1 e cena 2; cena 3 e cena 4; cena 
5 e cena 6; cena 7 e cena 8 e cena 9 e cena 10. Dessa forma, além da objetividade na análise, espera-
se mostrar algumas características que conferem ao comercial um caráter cômico, ao mesmo tempo 
de que coloca em questão temas como a divisão dos brasileiros, o debate nacional sobre o afastamento 
da Presidente, a divisão entre esquerda e direita e suas respectivas convicções e a relação entre política 
e economia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cena 1       Cena 2  
 

FIGURA 2: CENA 1 e CENA 2 
FONTE: COMERCIAL HABIB’S 

 
 

A notícia “caiu” começa a ser divulgada como é apresentado nas cenas acima. Na cena 1, um 
personagem que representa um político em seu gabinete recebe a notícia por telefone. Sua feição 
demonstra espanto e alegria ao receber a notícia. Ao fundo, as cores verde e amarelo estão presentes 
numa bandeira em seu gabinete, apresentando já no início do comercial, uma das características que 
marcaram o período de debate nacional sobre o afastamento da Presidente, o uso das cores verde e 
amarelo pelos defensores do processo. Em seguida, como apresentado na cena 2, o personagem que 
recebe a notícia representa um analista da bolsa de valores que recebe a notícia no trabalho numa 
mensagem em seu celular. Como na primeira cena o espanto e a alegria são sentimentos que se 
intercalam.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Disponível em: youtube.com/watch?v=XBjOeEms63k 
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Cena 3       Cena 4 
 

FIGURA 3: CENA 3 e CENA 4 
FONTE: COMERCIAL HABIB’S 

 
 
Na cena 3 a mensagem “Caiu” é apresentada no celular do analista da bolsa de valores. Pode-

se perceber a repetição da mensagem que é escrita com letras maiúsculas na segunda vez e com 
exclamações que conferem à mensagem clara entonação de quem envia para quem recebe o texto. A 
caixa alta, por sua vez, sugere uma leitura com voz alta como numa comemoração. A cena 3, após 
divulgar a notícia com seus colegas, o personagem comemora com eles como se comemorasse uma 
nova época ou uma mudança significativa para eles. Ao fundo, nas telas que apresentam os resultados 
das cotações, as colunas com informação estão grifadas em verde, amarelo e vermelho, além disso, 
nas telas dos computadores, além de outras telas que estão fixas no ambiente predominam as cores 
azul e vermelho, novamente trazendo ao comercial uma referência às cores daqueles a favor da 
Presidente, o vermelho, e a favor do seu afastamento, verde, amarelo e azul.  

A comemoração dos analistas da bolsa sugere uma relação entre política e economia no 
momento em que, naquele momento da história, qualquer notícia sobre o prosseguimento ou não do 
processo de afastamento representava movimentações nas cotações da bolsa de valores. A cotação 
das ações, de certa forma, representa um atestado dos investidores no país. De acordo com o resultado 
do processo político há maior ou menor interesse no investimento. Ao demonstrar claramente uma 
comemoração com a mensagem “caiu”, nas vésperas do julgamento do processo de impeachment, a 
peça publicitária sugere uma comemoração em razão da queda da Presidente, muito embora, no 
mesmo comercial, o motivo da comemoração será revelado em sequência.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cena 5                                  Cena 6 
 

FIGURA 4: CENA 5 e CENA 6 
FONTE: COMERCIAL HABIB’S 
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Já num contexto externo, num ambiente da cidade, as cenas cinco e seis representam 

respectivamente a comemoração pela notícia numa sacada onde três personagens estão juntas de 
braços erguidos tendo uma delas uma bandeira verde-amarelo em mãos. No guarda-corpo, uma 
bandeira também verde-amarela reforça a presença das cores que representaram os movimentos em 
apoio ao afastamento da presidente. Já a cena seis, integrantes de uma passeata (todos vestidos de 
vermelho) recebem a mesma notícia.  

Nesse momento, ao invés de lamentarem todos comemoram a novidade. Se há uma quebra 
nesse momento quando espera-se uma reação de tristeza, que seria comum em se tratando de 
manifestantes claramente opostos, a comemoração rompe com a ideia de separação dos brasileiros e 
o tom de união começa a se configurar. Isso é reforçado na mensagem inscrita na camiseta de uma 
manifestante na frase “por um Brasil mais unido”. Já outra manifestante, vestida com uma camiseta 
vermelha, leva consigo inscrita em sua camiseta a frase “comida a menos de um real”. Mesmo que a 
frase mais tarde será referência direta ao preço divulgado na promoção, os manifestantes contra a 
queda do governo da Presidente Dilma claramente se posicionaram a favor de políticas como o fome 
zero, que reduziu os níveis de pobreza no país e possibilitou o acesso a recursos básicos, como a 
alimentação, por exemplo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Cena 7                                        Cena 8 
 

FIGURA 5: CENA 7 e CENA 8 
FONTE: COMERCIAL HABIB’S 

 
 

As cenas sete e oito representam a união que a campanha pretende incentivar, como fica claro 
na redação “o Habib’s uniu o Brasil. Na cena sete três jovens se abraçam vestidos com camisetas 
verde, amarelo e vermelho. A união dos três é marcada por um abraço, um sorriso e ao fundo a 
comemoração dos demais presentes na cena. Na cena oito o destaque são os dois grupos de 
manifestantes que se reúnem em frente a um restaurante Habib’s. Ainda que reforçando a intenção 
de promover a união do país então dividido, fica clara uma demonstração de divisão dos grupos entre 
direita e esquerda, sendo a esquerda vermelha e a direita verde e amarelo. Mesmo em festa os grupos 
continuam divididos.  
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Cena 9        Cena 10  
 

FIGURA 6: CENA 9 e CENA 10 
FONTE: COMERCIAL HABIB’S 

 
 
A cena nove mostra novamente a união dos grupos que estavam divididos. O abraço entre os 

manifestantes e a frase “Por um Brasil mais unido” fazem referência ao objetivo proposto pela 
campanha publicitária. Mesmo ciente de que não há como desfazer diferenças ideológicas que 
certamente não estão relacionadas a práticas de consumo, a rede de restaurantes propõe uma união 
dos brasileiros em torno do consumo, nesse caso, representado pelas Bib’sfihas de frango vendidas 
ao valor de R$ 0,79 (setenta e nove centavos) como é apresentado na cena dez.  
 
 
4. CONCLUSÃO 
 

Se o resultado do processo que julgou a aceitação do afastamento da Presidente não agradou 
àqueles que defendiam a permanência do seu mandato, o debate acerca da campanha do Habib’s 
incentivando a união do país, mas, utilizando como estratégia persuasiva a sátira ao momento vivido 
pelo Brasil motivou os consumidores do restaurante a assumir uma ou outra posição com relação a 
ele, o que pode ser observado nos comentários em blogs e sites que destacaram a campanha após a 
veiculação dos comerciais, como apresentado na figura 7:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 7: COMENTÁRIOS CONHA CAMPANHA “CAIU” DO HABIB’S 
FONTE: WWW.UPDATEORDIE.COM. ACESSO EM 05/08/2016. 
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Entre o debate pode-se destacar três vozes: aqueles que defendiam a saída da presidente 

aproveitaram a campanha como reforço do seu posicionamento e apresentaram forte apoio ao 
Habib’s. Os brasileiros contra o afastamento de Dilma notadamente sensibilizados com o momento 
declararam indignação e repúdio ao restaurante. Por outro lado, sem assumir uma ou outra posição 
estão aqueles que defenderam a campanha publicitária que aproveitou um momento de debate para 
lançar uma campanha promocional, de forma cômica e crítica.  A figura 7 demostra um desses 
discursos, postados no site updateordie.com. 

Por sua relação com o momento da política, a campanha motivou um debate de comoção que 
pode ser representado pelo seguinte comentário: “Desrespeitoso, não entendo como uma empresa 
acha que fazendo comercial para uma elite de pouca representatividade que nem sequer gosta 
da comida gordurosa servida faria algum sucesso. Nem, nem minha família põe os pés mais 
nesta porcaria” (UPDATEORDIE, 2016). 

Se, por um lado a publicidade auxilia na construção de marcas que ocupam um lugar na vida 
dos consumidores, promovendo a substituição de um produto por outro, ou de uma marca por outra 
por meio de suas estratégias criativas e de identificação com um segmento de consumidores. Utilizar 
estratégias persuasivas em temas conflitantes pode incentivar reações contrárias, como apresentado. 

Assumir um papel social que deixa de lado objetivos comerciais para promover reflexões 
sociais atuais como no caso de Dove de fato é positivo, desde que, na execução criativa do comercial 
temas que promovam um debate passional, fruto de uma divisão que historicamente não apresentou 
sinais de união, ou mesmo mudança em seu modus operandi fiquem na perspectiva política e social, 
o que equivale sugerir uma posição neutra da publicidade, assim como é esperado da imprensa.  
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 A PUBLICIDADE COMO MEETING POINT: COMO O DISCURSO PUBLICITÁRIO 
TENSIONA FLUXOS COMUNICATIVOS NA CAMPANHA #VOLKSWAGENVALE 1 

 
Renan Paranhos Mateus Rizzardo2 

RESUMO 
  
Um briefing: vender carros. Um cenário: recessão econômica. Um desafio: criar. Este é contexto que 
dá origem a este artigo que, a partir da campanha publicitária #volkswagenvale, veiculada em 2015, 
propõe a visão da publicidade como um meeting point, derivação do conceito proposto por Egeria Di 
Nallo. Dentro desse cenário, pretende-se descobrir como os fluxos comunicativos se entrelaçam e são 
refletidos na campanha em questão. Para isso, busca-se fundamentação teórica nos conceitos de 
publicidade de Carrascoza e na definição de formações imaginárias e antecipação, com base linha 
francesa da análise de discurso, aqui presentes por meio de Eni P. Orlandi. Assim, cria-se um 
dispositivo de interpretação, a partir do processo metodológico proposto por Fábio Hansen, que gera, 
do anúncio da campanha, três conjuntos de sequências discursivas para análise. Em um contexto de 
mudanças de estilo de consumo cada vez mais rápidas, fica evidente que é papel da publicidade ser 
um meeting point, propiciar as conexões, unir os recursos e apresentar discursos que aproximem 
pessoas de marcas.  
 
Palavras-chave: meeting points; publicidade; recessão econômica; análise de discurso. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
  

Ao abrir um jornal em 2015, o cenário do país era claro: “Desemprego atinge a maior taxa 
desde 2009”3; “Banco Central estima contração da economia”4; “O Brasil perdeu o grau de 
investimento”5; “Dólar atinge marca histórica”6. O Brasil estava em recessão. Nesse cenário de 
incertezas, Miriam Shirley, vice-presidente de mídia da Publicis, agência que leva o nome da terceira 
maior holding de comunicação do mundo, apontou que “a primeira consideração que deve ser feita 
em tempos como estes, quando a confiança do consumidor despenca, é a de que ele vai fechar o bolso. 
E vai mesmo. Segundo pesquisas, no quarto trimestre de 2015, ante o mesmo período de 2014, mais 
da metade da população cortou gastos”7. E quando os consumidores fecham os bolsos, as empresas 
subitamente fecham não só os bolsos, mas os olhos para a publicidade. Até porque cenários de 
incertezas, como os vividos em 2015, podem ser cíclicos, como bem definiu Perez (2008) ao analisar 
recortes históricos com essa característica, como a década de 1980: 

  

                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Consumo, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – ENPECOM. 
2 Mestrando em Comunicação Social pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Administração de Empresas 
pela Fundação Getúlio Vargas (2012), graduado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Positivo (2009). E-mail: 
renanrizzardo@gmail.com. 
3 Disponível em www.g1.globo.com 
4 Disponível em www.globo.com 
5 Disponível www.cartacapital.com.br  
6 Disponível em www.g1.globo.com 
7 Disponível em www.meioemensagem.com.br 
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(...) em 80, o Brasil entrou em recessão econômica, agravada por uma inflação 
galopante. As empresas praticamente pararam de fazer marketing, e os anúncios 
passaram a se preocupar com vantagens circunstanciais. (...) chegamos assim aos dias 
de hoje, em que convivemos com a estagnação econômica e redução drástica do poder 
de compra da classe média. (2008, p. 482) 

 
Neste cenário e contexto, ao ligar a televisão, uma narrativa publicitária saltava aos olhos: a 

campanha da Volkswagen de 2015, intitulada “#volkswagenvale”. A campanha se diferenciou porque 
trazia como argumento central o que aparenta ser o período vivenciado pelo país, como pode ser 
observado no texto de um dos anúncios impressos veiculados: “Sabemos, a compra de um carro nunca 
é momento de arriscar. Ainda mais agora. É hora de fazer seu dinheiro valer mais. Não é hora de 
gastar. É hora de comprar o que vale. E aqui na Volkswagen, tecnologia, qualidade e respeito pelo 
seu dinheiro é o que vale”.  

Em um intervalo curto de tempo, era possível identificar um discurso semelhante em várias 
campanhas, de diferentes segmentos. Como nas ações do Centro Europeu8, que teve campanha 
lançada com o hotsite dicasparafugirdacrise.com.br, o discurso “É na crise que surgem as 
oportunidades. E acredite: o mundo está cheio delas. Para isso, conte com os cursos de profissões e 
idiomas do Centro Europeu”. E na campanha do Santander9, com o discurso “tudo que você precisa, 
quando a economia mais precisa de você”, entre tantas outras. 

Outros estudos discorrem sobre esta correlação entre publicidade e crise, como o de Maria 
Eduarda Rocha, no artigo “A nova retórica do grande capital: a publicidade brasileira entre o 
neoliberalismo e a democratização”, publicado em 2004. 
 

Quando finda o ciclo de crescimento econômico, ela (a publicidade) perde boa parte de seu 
poder de convencimento porque a possibilidade de acesso a estes bens restringe-se ainda 
mais, sendo difícil para uma crescente parcela da população projetá-la mesmo que num futuro 
distante. Junto com as taxas de crescimento econômico, declinam também a perspectiva de 
mobilidade social e o otimismo a ela associado. (ROCHA, 2004, p. 56) 

 
Segundo a autora, a publicidade, como a face mais exposta do grande capital, não podia ficar 

imune a esta situação. No cenário analisado, a exposição de conceitos de “responsabilidade social” e 
de “qualidade de vida” foram as respostas mais recorrentes ao problema da legitimidade do capital 
perante o consumidor final, dentro do contexto dos anos 80 e 90: 

  
Na verdade, a associação das marcas a “valores” não é nova. O que mudou foi o conteúdo 
predominante nesses “valores”, cada vez menos intrínsecos ao usufruto funcional e distintivo 
do produto. Enquanto, até os anos 1980, o “status” e a “tecnologia” ocupavam esse lugar, nos 
anos 1990 a “responsabilidade social” e a “qualidade de vida” tornaram-se o centro das 
estratégias narrativas mais recorrentes na publicidade brasileira de construção de grandes 
marcas (...) A determinação última dessa tendência, apesar de sua fortíssima inspiração 
internacional, pode ser encontrada no contexto político-econômico brasileiro dos anos 1980 
e 1990. (ROCHA, 2004, p.63) 

 

                                                 
8 Disponível em www.dicasparafugirdacrise.com.br 
9 Disponível em www.adnews.com.br 
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Essa premissa continua até hoje? Ou mudamos o caminho? Faz-se relevante, então, 

compreender como e por que o discurso publicitário evocou a crise em 2015. Para isso, este artigo 
tratará da campanha #volkswagenvale, partindo dos conceitos Meeting Points, de Egeria Di Nallo, 
com base na conceituação publicitária de Carrascoza, para compreender o interdiscurso presente na 
campanha, pautado pela linha francesa da Análise do Discurso, de Michel Pêcheux e Eni P. Orlandi. 
 
1. MEETING POINTS 

 
 Se o objetivo é estudar como a publicidade da Volkswagen se comporta durante a crise, um 
primeiro passo pode ser compreender como o consumidor se comporta e quais as influências 
envolvidas no processo de consumo e categorização de produtos. Quem discorre sobre a mudança de 
perfil dos consumidores e as variáveis envolvidas neste processo é Egeria Di Nallo, em seu livro 
Meeting Points, publicado em 1999. Para a autora, “na realidade complexa em que vivemos, há cada 
vez mais indicadores que apontam para uma sociedade cambiante, onde identidades sociais, estilos 
de vida e hábitos de consumo são mutantes, flexíveis e, muitas vezes, contraditórios. ” (ibid., 1999, 
p.206). 
 

 
 
FIGURA 01 – FOTOGRAFIA DO MEETING POINT 
FONTE: DI NALLO (1999) 
 

Nesta realidade, Di Nallo (1999) propõe o conceito de Meeting Points ( figura 01), como um 
local de encontro de pessoas, mercadorias, palavras e filões comunicativos (tecnológico, profissional, 
jurídico, político, dos grupos exponenciais, dos grupos religiosos, etc.), que se entrelaçam para criar 
percepções e símbolos. O Meeting Point, então, está em estrita interação com o mercado e aparece 
como um ponto de encontro entre fluxos comunicativos, relacionais, perceptivos, com limites, às 
vezes incertos e móveis. Como pode-se observar na figura, a autora também propõe que:  
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o meeting point é o ponto de encontro de uma grande quantidade de fluxos comunicativos 
que tendem a constituir o sistema de expectativas do qual irá nascer a realidade sociocultural 
do meeting point de superfície. Este homologa os produtos aos consumidores, a venda à 
compra. (ibid., 1999, P.208) 

 
Sendo assim, os estilos de consumo, no âmbito da teoria dos meeting points, são como 

"bolhas" ou "esferas", em que a ligação entre produtos, consumidores e fluxos de comunicação 
compõem pontos de encontro. Ou seja, a partir dos meeting points: 

 
é possível prever as eventuais mudanças tecnológicas e produtivas, modificações de suas 
funções de uso e simbólicas, as mudanças dos sistemas de vida nos quais o produto é utilizado 
e as eventuais modificações dos sistemas de consumo dos quais faz parte. Os fluxos 
comunicativos concernentes a um meeting point não se limitam à consideração do produto, 
mas analisam a realidade estrutural, simbólica e cultural à qual o produto refere-se. (ibid., 
1999, p. 214).  

 
Di Nallo ainda destaca que uma relação se torna fundamental para compreender a dinâmica 

dos meeting points: a distinção entre superfície e profundidade. Uma vez percebidas as configurações 
de bolhas - o que aparece na superfície, de forma visível e relacional com outras bolhas, deve-se 
voltar a atenção para as ramificações de fluxos comunicativos, que conectam os diversos meeting 
points. Esses fluxos, ou filões comunicativos, movimentam-se, compondo a profundidade que pode 
emergir no mercado futuramente. 

 
Os fluxos comunicativos concernentes a um meeting point não se limitam à consideração do 
produto, mas analisam a realidade estrutural, simbólica e cultural à qual o produto refere-se 
(...) existem três níveis nos quais se articula a realidade dos homens, o nível dos sistemas 
sociais, o das relações e o das percepções, que interagem um com o outro numa dinâmica de 
mutua seleção, é neste espaço interativo que se constituem os meeting points. (ibid., 1999, 
P.189) 

 
Dentro da sustentação teórica exposta, este artigo propõe identificar se a publicidade pode ser 

considerada um meeting point, uma vez que também é um processo de constante interação com o 
mercado, pessoas, mercadorias, palavras e filões comunicativos, discussão que será abordada no 
segundo tópico deste trabalho. 

 
A base para esta identificação será a campanha #volkswagenvale. Identificamos nela, a priori, 

a conexão com a crise e a economia, mas para compreender que outros aspectos e fluxos 
comunicativos estão presentes neste objeto de estudo, será necessário investigar a campanha 
#volkwagenvale, técnicas utilizadas e condições de produção, próximos passos deste trabalho. 

 
 
2. A ANALISE DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA #VOLKSWAGENVALE 
 
 
2.1 A CAMPANHA  
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Criada pela agência AlmapBBDO, de São Paulo, a campanha10 #volkswagenvale traz 

anúncios impressos, peças digitais, spots de rádio, mídia exterior e os materiais de ponto de venda na 
rede de concessionárias da marca de todo o Brasil, e nesta composição, foi veiculada a partir de junho 
2015, sendo que o tema de campanha ainda é utilizado até agosto de 2016, mas agora focado em vendas e 
ofertas11. 

 
De acordo com Leandro Ramiro12, gerente-executivo de marketing da Volkswagen do Brasil, 

a empresa criou a campanha pois reconheceu que não era o momento de o consumidor correr riscos 
ao investir e que o respeito ao dinheiro dos clientes. “A campanha destaca a importância de o cliente 
fazer o seu dinheiro valer mais investido em carros que tenham motores eficientes, com três anos de 
garantia total, baixo custo de manutenção, valor de revenda e outros”, diz Ramiro. Essa alteração no 
tom de comunicação da marca está relacionada não só ao momento econômico, mas também à 
mudança no comportamento do consumidor que está mais exigente. “Ele não quer apenas um modelo 
importado, quer uma tecnologia global e como conhecemos muito bem o perfil do consumidor 
brasileiro temos isso a oferecer”, argumenta o gerente. 

 
Para o vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil, Jorge Portugal, o 

objetivo da campanha “#volkswagenvale” é mostrar ao cliente que, ao comprar um Volkswagen, o 
dinheiro dele vale por mais tempo porque ele está investindo na tecnologia e na qualidade do melhor 
da engenharia automotiva alemã com a vantagem de caber no bolso de milhões de brasileiros. 

 
Com o comercial13, que tem um frame apresentado na figura 02, a montadora queria reforçar 

o valor dos carros da marca. O filme mostra a cena de um casal com um bebê no colo enquanto a 
locução questiona: “O compacto mais seguro do país. Quanto vale?”. Quando aparece um mecânico, 
sozinho em sua oficina, montando um castelo de cartas, e o locutor faz mais uma indagação: “E três 
anos de garantia total e baixo custo de manutenção, quanto vale?”. Depois a cena se passa num posto 
de gasolina vazio e surge mais uma dúvida: “E motor potente e econômico, quanto vale?”. Aparece 
então uma concessionária Volkswagen e a locução faz mais uma pergunta: “E contar com a maior 
rede de concessionárias do país, quanto vale?”. Surge a imagem do up! (carro) e a hashtag #vale com 
as ofertas que a Volkswagen preparou para anunciar o novo posicionamento. 

                                                 
10 Disponível em www.vwbr.com.br 
11 Disponível em www.vwbr.com.br 
12 Como em sua entrevista para o site www.propmark.com.br   
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FIGURA 02 –FRAME DE FILME PUBLICITÁRIO 01 
FONTE: SITE VOLKSWAGEN (2015) 
  

Enquanto um comercial para TV traz uma abordagem mais sucinta, é no anúncio impresso 
que se pode identificar a exposição prolongada do conceito, como pode-se observar na Figura 03 e 
tabela que apresenta o texto do anúncio: 
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FIGURA 03 –ANÚNCIO #VOLKSWAGENVALE  
FONTE: SITE VOLKSWAGEN (2015) 
 
#volskwagenvale 
 
A engenharia alemã é reconhecidamente a 
melhor combinação de tecnologia e qualidade.  
 
Por uma razão simples e pragmática como todo 
bom alemão: qualidade e tecnologia geram 
produtos melhores.  
 
E produtos melhores duram mais. Valem mais.  
 
É o famoso jeitinho alemão de aplicar 
perfeccionismo em tudo.  
 
O jeito que a Volkswagen, a montadora que 
conhece este País como nenhuma outra, trouxe 
pra cá: a tecnologia e a qualidade do melhor da 
engenharia automotiva alemã com a vantagem 
de caber no bolso de milhões de brasileiros;  
 
Mesmo num momento difícil como este, é 
possível que você avalie trocar de carro.  

 
 
momento de arriscar. Ainda mais agora. É hora 
de fazer seu dinheiro valer mais.  
 
Porque além das condições convidativas atuais, 
se você investir em tecnologia e qualidade, seu 
dinheiro valerá mais. E por mais tempo.  
 
No caso de um Volkswagen, seu dinheiro vale 
por mais tempo porque você vai economizar 
combustível, vai economizar com oficina, com 
três anos de garantia total e com uma maior 
remuneração numa eventual revenda.  
 
Vale porque um Volkswagen tem inovações 
exclusivas em suas categorias, como o side 
assist, o sensor de fadiga, o sistema 
infotainment e os motoresTSI. 
 
Não é hora de gastar. 
É hora de comprar o que vale.  
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Sabemos, a compra de um carro nunca é  

 
E aqui na Volkswagen, tecnologia, qualidade 
e respeito pelo seu dinheiro é o que vale. 

 
TABELA 01 – REPRODUÇÃO DO TEXTO DO ANÚNCIO #VOLKSWAGENVALE  E FICHA TÉCNICA 
FONTE: SITE VOLKSWAGEN  (2015) 
 

2.2 BASE TEÓRICA PARA A CONSTRUÇÃO DO DISPOSITIVO DE INTERPRETAÇÃO  
 
 Com a campanha exposta e a teoria dos meeting points evidenciada, fica claro aqui que o 
objetivo é evidenciar a campanha como um objeto simbólico que produz sentidos. Por isso, o 
desenvolvimento deste artigo pauta-se pela linha francesa da Análise do Discurso, que, segundo 
Orlandi (2001), defende a linguagem como algo material, que altera e regula as relações humanas. 
Essa linha é voltada para a forma de construção dos discursos, suas condições de produção, 
distribuição na sociedade e como falam sobre nós e sobre a história.  

 
A Análise de Discurso não estaciona na interpretação, trabalha seus limites, seus 
mecanismos, como parte dos processos de significação. Também não procura um sentido 
verdadeiro através de uma “chave” de interpretação. Não há esta chave, há método, há 
construção de um dispositivo teórico. Não há uma verdade oculta atrás do texto. Há gestos 
de interpretação que o constituem e que o analista, com seu dispositivo, deve ser capaz de 
compreender. (ibid., 2001, p.26) 

 
 Assumindo a responsabilidade de formulação de questão que desencadeia a análise, como 
Orlandi (2001) propõe, procura-se neste artigo encontrar os tensionamentos presentes no discurso da 
campanha supracitada para identificar se a publicidade pode ser considerada um meeting point.  
 

E falar em discurso, segundo a autora, é falar em condições de produção que são, como 
exposto por Pêcheux (1979), formações imaginárias que contam a relação de forças (os lugares sociais 
dos interlocutores e sua posição relativa no discurso), a relação de sentido (o coro das vozes, a 
intertextualidade, a relação que existe entre um discurso e os outros), e a antecipação (a maneira como 
o locutor representa as condições do seu interlocutor e vice-versa). 
 

Em relação a essas formações imaginárias e aos fatores que se contam nelas, devemos 
lembrar que a ilusão subjetiva é constitutiva do sujeito falante, isto é, o fato de que ele produz 
linguagem e também está reproduzindo nela, acreditando ser a fonte exclusiva do seu 
discurso, quando, na verdade, o seu dizer nasce em outros discursos. (ORLANDI, 1987, p. 
158) 

 
Paralelamente, é também o interdiscurso, a historicidade, que determina aquilo que, da 

situação, das condições de produção, é relevante para a discursividade, segundo Orlandi (1987). Pelo 
funcionamento do interdiscurso, suprime-se, por assim dizer, a exterioridade como tal para inscrevê-
la no interior da textualidade. Isso se faz com que, pensando-se a relação da historicidade (do 
discurso) e a história (tal como se dá no mundo), é o interdiscurso que especifica, como diz Pêcheux 
(1983), as condições nas quais um acontecimento histórico (elemento histórico descontínuo e 
exterior) é suscetível de vir a inscrever-se na continuidade interna, no espaço potencial de coerência 
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próprio a uma memória.  
 

E a memória, como aponta, quando pensada em relação ao discurso, é tratada como 
interdiscurso: “é o que chamamos de memória discursiva: o saber discursivo que torna possível todo 
o dizer e que retoma sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando 
cada palavra” (ibid., 1999, p. 33).  

Todo esse mecanismo está assentado no que Pêcheux chama de antecipação, que é o processo 
sobre o qual se funda a estratégia do discurso e que é de natureza argumentativa. Pela 
antecipação, o locutor experimenta o lugar do seu ouvinte, a partir do seu próprio lugar, é a 
maneira como o locutor representa as representações do seu interlocutor e vice-versa. As 
variações da interlocução são definidas pelo funcionamento da instituição que molda o 
discurso: um sermão, uma conversa, uma exposição, são diferentes desse ponto de vista. 
(ibid., 1987, p. 126) 

 
Por mais que não seja foco deste artigo o aprofundamento do processo criativo de publicidade, 

a partir da modesta base conceitual exposta acima, fica claro que as noções de condições de produção, 
formações imaginárias, interdiscurso e antecipação são elementos constituintes do resultado deste 
processo, o produto. E é este desencadeamento teórico que sustentará e dará apoio à construção dos 
dispositivos de interpretação da campanha #volkswagenvale, próxima etapa deste artigo.  

 
2.3 DISPOSITIVO DE INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE 
 

Em busca de como fluxos comunicativos se entrelaçam na campanha #volkswagenvale, parte-
se para o tensionamento dos conceitos sob o viés da recessão econômica, uma vez que nosso objetivo 
é compreender como a exterioridade inscreveu-se na textualidade, como a base teórica apresenta. 

Para isso, é necessário construir um dispositivo de interpretação que tem como característica 
colocar o dito em relação ao não dito, o que o sujeito diz em um lugar como o que é dito em outro 
lugar, o que é dito de um modo com o que é dito de outro, procurando ouvir, naquilo que o sujeito 
diz, aquilo que ele não diz, mas que constitui igualmente os sentidos de suas palavras, como Orlandi 
(2001) contextualiza.  
 

Esta construção, neste trabalho, segue o processo metodológico proposto por Hansen (2013), 
que separa do espaço discursivo dois recortes: 01) condições de produção e do discurso publicitário 
(abrangendo ideologia e formações imaginárias), e 02) sujeitos do discurso publicitário (autor e leitor 
virtual). No entanto, o olhar deste artigo é para o item 01, com foco nas formações imaginárias. 
 

Também é a partir a conceituação de formação imaginárias de Pêcheux que Hansen (2013) 
propõe uma série de adaptações do quadro de formações imaginárias ao processo criativo do discurso 
publicitário. Este trabalho traz uma adaptação desta técnica voltada para o produto criativo, fazendo 
uma conexão entre o anunciante e a dupla criativa, direcionada também às antecipações, ou seja, da 
projeção dos anunciantes sobre o processo de criação publicitária, como pode ser observado nas 
entrevistas citadas neste trabalho, e da suposta imagem que a dupla criativa faz do anunciante. 
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A – Anunciante (empresa)  B – Dupla criativa/ Produto criativo  

(anúncio Volkswagen) 
 
FIGURA 04 –ADAPTAÇÃO DO QUADRO DAS FORMAÇÕES IMAGINÁRIAS AO PROCESSO DE 
ANTECIPAÇÃO ENTRE ANUNCIANTE E DUPLA CRIATIVA/ANÚNCIO 
 

Essa representação é um recorte, dentro da variada composição do processo criativo (dupla 
de criação/leitor, redator/diretor de arte, diretor de criação/anunciante, etc.), mas é possível porque, a 
construção de sentidos (que não nascem, mas são reproduzidos), acontece em decorrência de um 
mecanismo imaginário refletido nas palavras, conforme Hansen (2013).  
 

Dito de outra forma, o anunciante não é um indivíduo, mas um lugar representado no discurso 
publicitário, presente ativamente como circunstância de constituição de sentidos. O 
anunciante transcende a simples condição de interlocutor para ocupar um lugar. Isso se 
justifica porque quando nos reportamos ao anunciante como objeto referente, estamos nos 
referindo a tudo que diz respeito à empresa anunciante, incluindo o produto anunciado e a 
ideia criativa. (HANSEN, 2013, p.87) 
 

Ou seja, as formações imaginárias realizadas durante o processo de criação do anúncio, 
realizado por por todos os integrantes da sua ficha técnica14, mas especialmente pela dupla criativa, 
podem ser refletidas no texto publicitário da campanha. Para encontrar esses pontos será feita uma 
inferência, conforme os conceitos de Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 277): 
 

(...) se define inferência como um processo interpretativo que consiste em colocar em relação 
o que é dito explicitamente com outra coisa além desse dito, pode-se determinar diferentes 
tipos de inferência segundo a natureza dessa “outra coisa” na qual se apoia o sujeito 
interpretante para construir o sentido implícito dos atos de comunicação. 

 
Este artigo promoverá uma inferência interdiscursiva, quando o sujeito interpretante, no caso 

o analista, será levado a mobilizar um saber pré-construído que se se encontra na memória conceitual 
dos sujeitos (processo que mobiliza um certo de número de crenças que existem na sociedade sobre 
o objeto). 
 

Com este fim, identificou-se como complementos desse dispositivo o cruzamento de 
informações decorrentes do processo criativo, proposto Carrascoza (2003). Segundo o autor, o texto 
publicitário traz duas coordenadas expressionais distintas: o universo semântico do produto/serviço, 
que é específico do item em questão, e o universo da formulação, que se amplia e enriquece a toda 
hora, porque engloba o patrimônio vocabular da língua, de onde vem expressões populares, gírias, 
frases de domínio público.  

Este processo resulta na alteração da posição do leitor para o lugar constituído pelo analista, 
situando o movimento da interpretação inscrito no objeto que é o seu alvo, no caso deste trabalho, é 
a recessão econômica. Ou seja, é sob a lente da recessão que nossas coordenadas são exploradas.  

O recorte de análise deste trabalho é o discurso o anúncio (figura 03 e tabela 01), porque é a 
exposição mais consistente e prolongada do conceito da campanha. Neste tipo de anúncio, 
                                                 
14 Disponível em www.vwbr.com.br 
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classificado como all type, segundo Negri (2010), não há a adoção de qualquer índice de conteúdo 
imagético no manifesto publicitário, o qual resguarda exclusivamente ao texto escrito a função de 
transmitir a mensagem do anunciante. 

Universo semântico do produto/serviço 
(Volkswagen) 

Universo múltiplo da formulação 

engenharia automotiva, tecnologia, qualidade, 
produtos, montadora, carro, combustível, 
oficina, revenda, side assist, sensor de fadiga, o 
sistema infotainment, motores TSI. 
 

Recessão econômica: “duram mais, valem mais”, 
“momento difícil como este”, “momento de 
arriscar”, “ainda mais agora”, “é hora de fazer seu 
dinheiro valer mais”, “caber no bolso”, “se você 
investir (...) seu dinheiro valerá mais. E por mais 
tempo”, “economizar combustível, economizar 
com oficina, com três anos de garantia total e com 
uma maior remuneração numa eventual revenda”, 
“Não é hora de gastar. É hora de comprar o que 
vale”, “qualidade e respeito pelo seu dinheiro é o 
que vale.”. 

 TABELA 03 – COORDENADAS EXPRESSIONAIS DO ANÚNCIO #VOLKSWAGENVALE (ELABORAÇÃO 
PRÓPRIA) 
 
 

Imediatamente, fica claro que o esforço de contextualização dentro do universo da recessão 
econômica é majoritário. No entanto, isso é realizado dentro de três linhas principais, separadas aqui 
como conjuntos de sequências discursivas (SDs): 01) A contextualização da recessão, 02) 
sinalizações referentes à economia pessoal, e 03) durabilidade do produto. Assim o corpus da análise 
é formado por 3 conjuntos de sequências discursivas do anúncio em questão. 

 
SDs 01 -  “momento difícil como este”, “momento de arriscar”, “ainda mais agora”, “Não é 

hora de gastar. É hora de comprar o que vale”; 

Enquanto “o coro das vozes”, os principais meios de comunicação do país, comunica sobre 
questões complexas sobre inflação, dólar, PIB e avaliação do Brasil por agências de classificação, a 
narrativa publicitária presente nesta sequencia discursiva apenas situa o momento. Mesmo assim, fica 
claro, dentro da perspectiva da influência de filões comunicativos na publicidade, a presença do 
aspecto político na construção do anúncio.  

No entanto, a incompletude sentida em “apenas situa” demonstra a intertextualidade, uma vez 
que “o texto é incompleto porque o discurso instala o espaço de intersubjetividade, em que ele, texto, 
é tomado não enquanto fechado em si mesmo (produto finito) mas enquanto constituído pela relação 
de interação que, por sua vez, ele mesmo instala.” (Orlandi, 1987, p.187). Ou seja, no caso da 
Volkswagen, o contexto histórico de recessão percebido pelo consumidor não só complementa o texto 
do anúncio, mas a facilita a sua compreensão. 
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A escolha dos termos é reflexo claro da antecipação, processo sobre o qual, na análise de 

discurso, funda-se a estratégia do discurso e que é de natureza argumentativa, segundo a autora. Pela 
antecipação, o locutor experimenta o lugar do seu ouvinte, a partir do seu próprio lugar. 

A antecipação do que o outro vai pensar é constitutiva do discurso, a nível das formações 
imaginárias. Ainda retomando Pêcheux “assim se encontram formalmente diferenciados os 
discursos em que se trata para o orador de transformar o ouvinte (tentativa de persuasão, por 
exemplo) e aqueles em que o orador e seu ouvinte se identificam (fenômeno de cumplicidade 
cultural, “piscar de olhos” manifestando acordo) (ORLANDI, 1987, p.126) 
 

 Na transposição para a campanha em questão, pode-se supor que ao se colocarem no lugar 
do consumidor dentro de um cenário de crise, a dupla criativa reproduziu termos que facilitassem 
essa identificação com o cenário econômico, para assim começar a inserir o argumento que leva ao 
produto em questão, como podemos ver no segundo conjunto de sequências discursivas. 

SDs 02 – “é hora de fazer seu dinheiro valer mais”, “caber no bolso”, “economizar 
combustível, economizar com oficina, com três anos de garantia total e com uma maior remuneração 
numa eventual revenda”. 

As mudanças tecnológicas e produtivas, as modificações no uso e simbólicas de um produto, 
dos sistemas de vida nos quais o mesmo é utilizado, como as mudanças dos sistemas de 
consumo aos quais o produto diz respeito, são reveladas pelas análises das dimensões 
profundas dos meeting points. (DI NALLO, 1999, p. 213) 
 

Dentro do viés proposto por Egeria Di Nallo, pode-se identificar claramente, que quando estas 
sequências discursivas entram no argumento voltado à Volkswagen, propõem uma mudança da 
inserção do produto (carro) no sistema de vida do consumidor. Não se compra um carro mais porque 
ele é o “melhor”, mas sim para fazer o “dinheiro valer mais” e proporcionar uma série de economias. 
E daí a genialidade da narrativa publicitária: a recessão vira ponto positivo, para o consumo do 
produto, pelo menos. 

A edição de mundo promovida pelo discurso publicitário é interdependente do momento 
histórico em que esse discurso é atualizado dentro de novos textos, dos meios tecnológicos 
disponíveis, dos diálogos interdiscursivos nos quais se imbrica para adentrar as teias de 
significados das sociedades nos quais se situa. De forma específica, a leitura do mundo 
construída na narrativa publicitária é derivada do campo semântico em torno das marcas e 
mercadorias anunciadas; este é o ponto de partida do raciocínio criativo do sujeito 
publicitário, como instância discursiva que vai refletir e refratar o universo ao redor dos 
objetos. (CASAQUI, 2014, p.32) 

 
 Dentro desse universo, também está o anunciante. E na campanha, como parte das formações 
imaginárias no processo criativo. Podemos identificar isso nas SDs 02 pelo discurso apresentado dos 
gerentes da empresa, Jorge Portugal, “o objetivo (..) é mostrar ao cliente que, ao comprar um 
Volkswagen, o dinheiro dele vale por mais tempo”, refletido na SD “é hora de fazer seu dinheiro 
valer mais”. Idem para outros pontos das palavras de Ramiro, como “com a vantagem de caber no 
bolso de milhões”, presente na SD “caber no bolso”.   

Sabe-se que o profissional de criação retira do universo sociocultural em que vive o subsídio 
para alicerçar sua ideia criativa. No caso específico da redação publicitária, tudo que está 
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contido no repertório linguístico da sociedade pode e deve servir como ponto de partida para 
a solução do seu problema: clichês, lugares-comuns, formas ficas, expressões idiomáticas, 
gírias, alusões bíblicas, palavras-chave, frases célebre, ditados populares (...), enfim tudo que 
é possível produzir tomando a palavra como matéria-prima (...) (CARRRASCOZA, 2004, p. 
41) 
 

Mas tudo isso é ruim ou bom, para a Volkswagen? Como Lysardo-Dias (2007) apresenta, a 
publicidade, na sua finalidade de transformar o consumidor do texto publicitário em consumidor 
efetivo do produto que anuncia, faz uso tanto de estereótipos verbais quanto de estereótipos visuais 
no intuito de realizar seu projeto interacional. Mas a legibilidade e a eficácia argumentativa da página 
publicitária dependem do reconhecimento do sistema de estereotipia que ela utiliza. É a partir do 
reconhecimento que uma série de efeitos de sentido serão percebidos e atuarão junto ao público-alvo. 
Ou seja, no caso da Volkswagen, quanto mais identificáveis forem os termos utilizados, melhor para 
o reconhecimento e efetividade da campanha.  
 

"As transformações pontuais desse repertório comum, relativas à percepção de significados 
de desejos, de visões de si e do outros, são enquadradas em sistemas de ideias bem delineadas, 
com os quais não se busca rupturas, mas sim confirmações, concordâncias, ausência de 
dissonâncias (...) estes são elementos que servem para a construção retórica, que se edifica 
basicamente em já-ditos, ressignificados para ecoar no território simbólico das marcas, no 
qual os consumidores projetados na comunicação são contextualizados" (CASAQUI, 2014, 
p.33) 

 
Outro aspecto igualmente contemplado por Lysardo-Dias (2007) é o fato de que cada época 

tem seus estereótipos, assim como cada grupo social constrói coletivamente toda uma gama de 
saberes comuns. Isso significa considerá-lo universal para uma coletividade, que, ao longo de sua 
história, pode preservar aqueles mais antigos e tradicionais ou instituir outros estereótipos que 
acompanhem o seu desenvolvimento. Ou seja, estereotipar a recessão, sem trazer profundidade, mas 
a situando e trazendo conceitos simples e convencionais de economia, como “é hora de economizar”, 
“cabe no bolso”, é a forma como a Volkswagen busca identificação social e, neste contexto histórico, 
estes elementos ganham novos contornos, mudando a dinâmica do produto publicitário da época. 

 

SDs 03 - “duram mais, valem mais”, “se você investir (...) seu dinheiro valerá mais. E por 
mais tempo”. 

 Se um meeting point reúne palavras, pessoas, filões comunicativos, entre muitos outros, para 
criar percepções e símbolos, é isso que vemos no último conjunto de SDs selecionado. Em um 
contexto de mudança de estilo de consumo de produto – presume-se que, na recessão, em um cenário 
de desemprego crescente, carro não poderia não ser prioridade - organiza-se uma campanha para 
mudar a percepção do carro Volkswagen, um investimento que dura mais e por mais tempo. Para 
isso, insere-se o contexto de durabilidade do carro, além do reforço realizado no universo semântico 
do produto, por meio das palavras “tecnologia”, “qualidade”, entre outras. 
 

Casaqui (2014) aponta que junto à publicidade, vendem-se representações, visões de mundo, 
recortes do cotidiano que lançam nossa experiência humana no universo das marcas, dos produtos e 

843



844

 
instituições com fins comerciais, “uma vez que nos fornece uma interpretação do mundo baseada em 
sua ótica” (ibid., 2014, p. 67).  

Podemos pensar que em cada anúncio vendem-se, significativamente, mais estilos de vida, 
visões de mundo, sensações, emoções, relações humanas, sistemas de classificação do que 
os bens de consumo efetivamente anunciados. Produtos e serviços são vendidos para quem 
pode comprar; os anúncios, entretanto, são vendidos indistintamente. (ROCHA, 2006, p. 16). 

 
Perez (2008) afirma que, mesmo diante de uma expansão frequentemente mais quantitativa 

do que qualitativa, os produtores de publicidade conseguem interpretar fenômenos culturais 
emergentes e estão habituados a uma contínua transposição, para diferentes linguagens, de tudo aquilo 
que pertence apenas aos escritos das ciências sociais.  Ou seja, se temos a campanha #volkswagenvale 
ao redor de outras práticas com recursos e discursos similares, é possível dizer que se vendem muito 
mais que produtos, mas também mudanças de percepção do consumo, o que pode levar a uma 
interpretação otimista da recessão econômica.  
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Se a campanha “#volkswagenvale” trouxe bons resultados financeiros ou não, não é o objetivo 
desta pesquisa descobrir. Mas é interessante ver o percurso de como, em um cenário de recessão, que 
em outros momentos já apontou retração e insignificância do marketing, a apropriação cultural de 
estereótipos no discurso publicitário pode destacar uma campanha e dar força para uma marca, 
sugerindo uma reversão completa da expectativa criada para esta atividade – o que pode atestar a 
força da publicidade, quando bem executada. 
 

Em um contexto de mudanças de estilo de consumo cada vez mais rápidas, é papel da 
publicidade ser um meeting point, propiciar as conexões, unir os recursos e apresentar discursos que 
aproximem pessoas de marcas. Se nos anos 80 e 90, como já exposto, a publicidade assumia 
posicionamentos de “qualidade de vida” e “responsabilidade ambiental”, em 2015 precisou 
reproduzir estereótipos provenientes da recessão econômica para dar força aos produtos veiculados. 
Em 2016, já se observam outras “bolhas” e “fluxos comunicativos” presentes, como discursos de 
empoderamento e feminismo, mas isso pode ser assunto para outro artigo. Independente do tema em 
voga, será papel da publicidade estar pronta para dialogar com os consumidores – e é essa 
possibilidade que potencializa sua relevância social. 
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A INFLUÊNCIA DOS ARQUÉTIPOS NA SOCIEDADE DE CONSUMO 1 
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RESUMO 
  

A possibilidade de conhecer os caminhos futuros de uma sociedade de consumo é o 
que motiva estuda-la. Entender os processos do sistema capitalista, o consumo desenfreado, o 
individualismo exacerbado e o engajamento das marcas em personificar seus produtos, 
impulsionando ainda mais o consumo, é o foco deste estudo. Por meio de uma metodologia 
qualitativa, exploratória e bibliográfica obtivemos um direcionamento da discussão sobre a 
atitude das marcas em humanizar seus discursos para promover ainda mais seus 
produtos/serviços, aumentando o consumo global e potencializando o individualismo. O 
consumidor que antes estava mais ligado no convívio social hoje se vê amparado em se 
relacionar única e exclusivamente com o que lhe adapta melhor, sem qualquer controvérsia ou 
desconforto. Este artigo propõe navegar pelo capitalismo, tramitando por entre os clientes e 
seus desejos imediatistas de consumir e a diferenciação em vender por meio do arquétipo. O 
próprio sistema fomenta este ciclo vicioso, pois quanto mais se consome, mais temos a 
sensação de pertencimento.  
 
Palavras-chave: Consumismo, Arquétipo, Sociedade de Consumo.  
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Promovemos uma discussão acerca do futuro da sociedade de consumo. Entender 

como se instaurou o atual sistema capitalista é um primeiro passo para desvendar o que está 
intrínseco no próprio sistema e como ele promove o consumismo, visto que tal ação é a 
principal característica da sociedade atual. 

A própria sociedade capitalista promove o consumo como fator decisivo para 
pertencer ou não a um determinado grupo. Paralelo a isso as marcas tornam o individualismo 
resultado final do processo de compra. Isso ocorre pelo fato das marcas conversarem tão 
proximamente com seu público que seu produto de venda se torna um personagem de 
interação. O uso do arquétipo neste caso garante tal proximidade com o público-alvo, 
promovendo algo que se assemelha ao modo de pensar do consumidor. 

O consumismo, dito o mal da sociedade moderna, é também um reflexo da própria 
sociedade individualista, o bicho homem que antes estava fadado ao consumo familiar, hoje, 
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está estritamente preocupado em satisfazer suas próprias necessidades, como se a interação 
em sociedade já não fosse necessária para sua existência.  

De acordo com Maslow (1970) na teoria da pirâmide, que leva seu nome, o ser 
humano tem necessidades que vão das mais básicas à realização plena, no meio disso existem 
as necessidades sociais das quais o ser humano precisa para se manter motivado, porém, com 
o advento do hiperconsumo a sociedade transforma essa necessidade em algo rentável onde 
temos o consumidor e sua necessidade, as marcas e seus produtos personificados e o sistema 
capitalista que estipula que quem não consome não pertence.  

Diante do exposto, este estudo possui o objetivo de explanar acerca do consumismo e 
seus desdobramentos, tendo como base o uso da teoria dos arquétipos desenvolvida por Jung. 
Com isso, promoveremos um entendimento nos hábitos da sociedade de consumo, sua 
dimensão e as principais contribuições do uso e desenvolvimento da técnica abordada. 

 
 

2. CAPITALISMO 

 
Mediante a decadência do feudalismo, cujo sistema econômico, político e social 

fundamentava-se na propriedade sobre a terra, o capitalismo, regente a partir do século XX, 
estabeleceu-se mediante a separação de classes e a acumulação de recursos provenientes da 
produção privada (GIDENS, 1970). 

Diferentemente dos sistemas anteriores, onde o Estado era o principal regulador social, 
no capitalismo, segundo Foladori (2001), o mercado assume esse papel e torna-se o principal 
responsável pelas atividades desempenhadas, tais como: produção, distribuição, troca e 
consumo.  

Historicamente dividido em três fases, o capitalismo passou de um modelo transitório, 
marcado pela crise do feudalismo, para um complexo modelo produtivo, que por sua vez, 
desencadeou uma série de transformações em meio a sociedade. Nesse sentido, apresenta-se a 
figura abaixo, demarcando o espaço de tempo onde vigorou cada uma de suas fases: 

 

 
FIGURA 01 – FASES DO CAPITALISMO (Sec. XV – XXI) 
FONTE: DESENVOLVIDO PELOS AUTORES 
 

O capitalismo comercial, também conhecido como fase pré-capitalista ou 
mercantilismo, vigorou entre os séculos XV e XVIII (BRESSER-PEREIRA, 2005). De 
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acordo com Ekelund e Hébert (1992), esta fase ficou marcada pela intensificação do 
mercantilismo, que consiste em uma série de medidas que visam unificar o mercado interno e 
tem como principal finalidade a formação de Estados-Nacionais. Nesse período, o acúmulo de 
capital e a comercialização de bens, promovidos pelo sistema social capitalista, visava 
unicamente o enriquecimento, sem preocupar-se diretamente com a produção (BRESSER-
PEREIRA, 2008). 

Ainda nessa fase, observa-se a influência do sistema sobre a configuração geográfica 
das cidades, onde nota-se o crescimento e a formação destas, de modo que a população rural, 
até então majoritária, iniciasse sua migração para a área urbana (SPOSITO, 2000). 

O enfraquecimento do capitalismo comercial se deu a partir da Revolução Industrial, 
em meados do século XVIII, onde inicia-se a segunda fase do sistema capitalista, denominada 
capitalismo industrial ou industrialismo.  

Segundo Bresser-Pereira (2005, p. 138), "com a revolução industrial, a acumulação de 
capital com incorporação do progresso técnico tornou-se a característica definidora do sistema 
econômico". Essa transição, marcada pelo desenvolvimento de novos processos de 
manufatura, substituiu a produção artesanal, cuja atividade era realizada manualmente, pela 
produção em larga escala, efetuada mediante ao uso de máquinas e trabalhadores assalariados 
(BRESSER-PEREIRA, 2008). 

Dada a situação descrita, onde o lucro ou capital encontrava-se integralmente sob o 
poder da burguesia (proprietários de grandes indústrias), considerando ainda o contexto 
vivenciado pelo proletariado (empregados), composto por baixos salários e condições 
mínimas de trabalho, destaca-se a alta desigualdade social (ESTANQUE, 2006). A 
concentração de renda sob o domínio de poucos legitima a luta de classes marcada pelo 
capitalismo e configura-se como a força norteadora das revoluções históricas (BEHRING; 
BOSCHETTI, 2008). Nesse contexto, Adler (2009) afirma que esse sistema social tem se 
estabelecido devido tão somente ao ajuste das forças e das relações de produção, originadas 
principalmente da diferenciação de classes. 

Configurado como um subtipo do capitalismo, a terceira fase, denominada capitalismo 
financeiro, iniciou-se a partir do século XX e tem como principal característica a 
subordinação dos meios de produção para a acumulação de capital e obtenção de lucro 
(BEHRING; BOSCHETTI, 2008). 

Baseado no fenômeno da globalização, que possibilitou a integração econômica, 
social, cultural e política entre pessoas e países do mundo todo, o capitalismo financeiro 
fundamenta-se na lei dos bancos, empresas e grandes organizações por meio do monopólio 
financeiro (BRESSER-PEREIRA, 2008). Segundo Behring e Boschetti (2008), esta fase do 
capitalismo configura-se mediante a formação do mercado de capitais e sua especulação 
acerca de valores, taxas de juros e demais índices macroeconômicos.  

Uma vez que a prioridade do capitalismo, de acordo com as fases em que este 
subdivide-se, encontra-se na relação entre a intensificação das relações comerciais, expansão 
do modelo produtivo e a subordinação dos meios de produção através do mercado de capitais, 
observa-se que aquisição de objetos ou a utilização de serviços, públicos e privados, não tem 
conseguido minimizar a gama de desejos despertados em meio a sociedade, fazendo com que 
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se valorize a acumulação e a retenção dos bens adquiridos. 
 
 

3. CONSUMISMO 

 

Segundo o próprio dicionário brasileiro de língua portuguesa (MICHAELIS, 2016), 
consumismo é o “procedimento caracterizado pela aquisição ou consumo ilimitado, e muitas 
vezes desnecessário, de serviços e bens duráveis”. No vasto campo do atual sistema global 
este ato é o que alimenta o próprio sistema. Compreender as necessidades reais da sociedade e 
consumir apenas o necessário se torna uma opção pouco explorada pelo mundo.  

O próprio sistema exclui a possibilidade de repensar o consumo, segundo Bauman, 
2001, "a única coisa que não figura em nossa lista de compras é a opção de não comprar”. 
Ano após ano o mundo consome além de sua capacidade produtiva, o que acaba refletindo até 
mesmo no lixo. No Brasil por exemplo, nos últimos 10 anos a produção nacional de lixo 
aumentou 21% contra apenas 9% do aumento populacional, dado este que reflete o próprio 
consumismo (PARTIDO VERDE, 2013).  

O consumismo, que é característico do sistema capitalista, surge com a sociedade 
individualista, que mesmo esperta e atenta ao mercado, fica cada vez mais refém dos 
processos e da sedução das marcas. 

 
Se o capitalismo de hiperconsumo é contemporâneo do advento do “consumidor 
profissional”, “expert” e responsável, atento à saúde, aos preços, à qualidade de 
vida, ele o é igualmente de um consumidor anônimo, cada vez menos senhor de si. 
Observa-se, assim uma inundação de fenômenos que são sinônimos de excesso e de 
autodescontrole, de comportamento desestruturados, de consumos patológicos e 
compulsivos (LIPOVETSKY; SERROY, 2007, p. 59). 

 
4. SOCIEDADE DE CONSUMO 
 

Entender a sociedade e como ela age se faz necessário quando a discussão é sobre uma 
ferramenta capaz de potencializar o consumismo. A definição de Sociedade de Consumo é um 
tanto controversa quando analisamos a palavra “consumo” conceitualmente. Barbosa (2010) 
explica que este é um termo que designa a sociedade contemporânea - a mesma que consome 
para satisfazer necessidades, básicas ou não. 

A Sociedade de Consumo está diretamente ligada ao sistema econômico capitalista, 
este intrínseco nas necessidades e desejos humanos. Para Weber (1999, p. 5) pode-se definir 
como “ação econômica capitalista aquela que repousa na expectativa de lucros pela utilização 
das oportunidades de troca, isto é, nas possibilidades (formalmente) pacíficas de lucro”. 

Além da possibilidade de profissionalização de diversos povos antes tidos como 
incapazes de terem disciplina e autocontrole – indispensáveis para desempenho no sistema 
capitalista - como defende Jessé (2006) com base na teoria weberiana, o Capitalismo garantiu 
um aumento exponencial no consumo, facilitando o acesso a produtos antes tidos como 



851

 

exclusividade da elite monarca, o poder de compra antes limitado agora é global.  
Gradativamente houve a mudança de cultura para uma sociedade de consumo 

desenfreado, como explica Lipovetsky e Serroy (2007). A cultura do hiperconsumismo é 
dotada na era do individualismo, atualmente os bens consumidos são produtos que satisfazem 
as necessidades individuais. O que antes remetia a um produto para a família agora se tornou 
anseio estritamente individual. Permeando tal direcionamento, surge a possibilidade de falar 
diretamente com o público alvo.  

Uma ferramenta usada atualmente para um discurso individualizado e efetivo é a 
personificação das marcas com o uso dos arquétipos, que garante tamanha proximidade com 
os consumidores a ponto de efetivar uma compra, seja de serviço ou produto. 

 
5. ARQUÉTIPO 
 

A permeabilidade do entendimento da marca é dada principalmente pela 
personificação, tal feito garante proximidade com os consumidores, mas para personificar é 
preciso compreender o que é o próprio arquétipo. Jung (1971, apud MARK; PEARSON, 
2012, p. 18) simplifica o arquétipo como “formas ou imagens de natureza coletiva, que 
ocorrem em praticamente toda a Terra como componentes de mitos e, ao mesmo tempo, como 
produtos individuais de origem inconsciente”. 

Baseado neste pensamento, ainda segundo Jung (1971, apud MARK; PEARSON, 
2012), temos a composição do arquétipo como base para o inconsciente coletivo, do qual 
muitas histórias se repetem, transformando personagens em cognições sistêmicas capazes de 
aproximar o objeto do ser humano. Convém resgatar que, ainda segundo o autor (JUNG, 
1971, apud MARK; PEARSON, 2012, p. 23), “o inconsciente coletivo é constituído 
essencialmente de arquétipos”. 

Conforme defende Mark e Pearson (2012) o arquétipo garante à marca proximidade 
com o público alvo, transmitindo uma significação simbólica. Elas (MARK; PEARSON, 
2012, p. 31) explicam ainda que “os arquétipos fazem a intermediação entre produtos e 
motivação do consumidor porque oferecem uma experiência intangível do significado” 
formando um envolvimento subjetivo entre produto e consumidor. 

Tal processo ajuda no envolvimento da marca quando o assunto é potencializar as 
vendas. O uso frequente desta técnica para aproximar o objeto de venda para o consumidor 
tem assumido uma posição de destaque.  

O aumento nas vendas, quando usado tal técnica, é apenas uma das consequências do 
uso desta ferramenta de diferenciação pelo arquétipo. Submeter à venda um produto 
revelando apenas sua usabilidade é repassar um produto simples ao consumidor, um mero 
commoditie. Porter, 1989, explica que o uso da diferenciação como vantagem competitiva 
distancia a empresa dos rivais e minimiza a importância do valor do produto como 
determinante no poder de decisão de compra.  

No âmbito atual, a marca que não usar de uma proposta de valor, agregando 
características personificadas, está fadada a ter apenas um commoditie. Um preço determinado 
pelo próprio mercado, muita concorrência e pouco destaque, visto que a agilidade atual de 
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novos produtos entrantes não garante por muito tempo a exclusividade de tal produto, a 
concorrência além de copiar acaba melhorando o que já existe. 

 
 
6. CONCLUSÃO 
 

A contemporaneidade da relação entre as culturas num mundo globalizado serve de 
referência a diversos setores da sociedade, empresas, por exemplo, usam desta ligação global 
entre culturas como start para diferenciar seus produtos no mercado em que está inserido. 
Contudo já não se torna efetiva a diferenciação amparada apenas em uma pesquisa de 
mercado, quem dirá diferenciar pela funcionalidade do produto/serviço, como cita Mark e 
Pearson (2012). Tornar esta marca um ser pensante, dar a ela significado de valor perante os 
consumidores é consequentemente criar um contato maior com público-alvo.  

O arquétipo é capaz disso, ao mesmo tempo que se define a linha entre o produto e o 
que deseja vender, é possível orquestrar o discurso garantindo efetividade no contato para 
com o consumidor. Hoje a sociedade de Consumo quer proximidade com o que compra, 
personificar se faz necessário e a interação entre o cliente e a marca garante lealdade a longo 
prazo. 

Além do mais, o processo individualista promove algo mais íntimo. Por vezes o 
consumidor deixa de criar vínculos sociais reais para se aproximar das marcas. Estas, 
entendendo seus anseios, podem surpreender ou até mesmo criar desejos, antes inexistentes. 
Assim, a sociedade do consumo transfere sua necessidade social de convivência com o outro 
para convivência com marcas, fazendo com o que o Ter seja mais conveniente que o Ser.  
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UM MESSIAS CHAMADO MOVIMENTO BRASIL LIVRE: REAFIRMAÇÃO DO MITO 

FUNDADOR E CONSUMO DO VERDEAMARELISMO.1 
 

Júlia Frank de Moura2 
RESUMO 
  
O presente artigo tem como objetivo uma análise do discurso do Movimento Brasil Livre, MBL, 
através de enunciados retirados de seus vídeos no YouTube, para estudar uma possível atualização 
do mito fundador e do verdeamarelismo através das frases proferidas pelo movimento. O MBL é um 
dos movimentos que surgiram com a onda das manifestações que começaram em 2013. A pesquisa é 
embasada em autores como Benedict Anderson (Comunidades Imaginadas) e Marilena Chauí (Brasil: 
mito fundador e sociedade autoritária) e analisa a forma messiânica como o movimento se coloca 
para seus seguidores, alegando que trará o Brasil prometido. Parte do mito fundador estudado por 
Chauí trata da existência do messias dentro do verdeamarelismo e, consequentemente, do 
nacionalismo, e é esta parte do mito que o MBL acaba atualizando através de seus vídeos, a chamada 
Vontade de Deus. Este artigo é parte de uma pesquisa que continua no formato de Teste de Conclusão 
de Curso.  
 
Palavras-chave: Movimento Brasil Livre, mito fundador, mito político, messias. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

 Dentre os movimentos politicos que vem surgindo no Brasil após as manifestações de 
2013 e com toda conturbação política que o país vem enfrentando, há o Movimento Brasil Livre 
(MBL). Liderado por jovens, o movimento tem como objetivo “libertar o Brasil”, sendo responsável 
por um dos pedidos de impeachment que foram protocolados por Eduardo Cunha para afastar a 
presidenta Dilma Rousseff do poder, após terem marchado de São Paulo até Brasília para isto, junto 
de alguns de seus colaboradores. O MBL utiliza os meios online como forma de comunicação com o 
seu público, também majoritariamente jovem, e dentre as redes utilizadas pelo movimento destaca-
se o YouTube, onde seu canal, que está no ar desde o dia 17 de outubro de 2014,  já possui mais de 
11 mil e 700 inscritos e mais de 1 milhão e 300 mil visualizações3. O objetivo desta pesquisa é analisar 
como o MBL se anuncia de forma messiânica em seus vídeos do YouTube, e isto se torna perceptível 
com a análise do discurso das falas do movimento em alguns de seus vídeos. Ao compreender que o 
MBL se coloca como uma espécie de messias para seus seguidores, é possível aliar esta colocação 
com uma das partes do mito fundador de Marilena Chauí, chamada pela autora de Vontade de Deus. 
Justifica-se a escolha deste movimento em específico como objeto da pesquisa, devido a sua grande 
visualização nos meios online, que pode ser comprovada, dentre outras maneiras, com estes números. 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Segundo Mircea Iliade, o mito “conta como uma realidade chegou a existência”, narra 

                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Consumo, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2 Aluna Júlia Frank de Moura, do curso de graduação em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e 
Propaganda da Unicentro. Email: juliafdmoura@gmail.com 
3 Informação coletada no dia 01 de jul de 2016. 
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histórias de um tempo imemorial, de diferentes aspectos, podendo ser elas sobre um comportamento 
humano, uma instituição, um ser vivo, dentre outros. Assim, há o mito político, que deve informar 
sobre os acontecimentos imemoriais da política e tudo que a envolve. Segundo  Girardet “mito 
político é fabulação, deformação ou interpretação objetivamente recusável do real [...] ele exerce 
também uma função explicativa, fornecendo certo número de chaves para a compreensão do 
presente...” (GIRARDET, p. 13). A importância do estudo do mito para a compreensão de eventos 
contemporâneos reside também no fato do mito ser uma narrativa de acontecimentos passados, mas 
que continua explicando eventos do presente, como a organização social (GIARDET, p. 12). 
Trazendo o estudo do mito político para a realidade atual do Brasil, pode-se fazer uma comparação 
da nova onda de movimentos sociais e manifestações com o mito fundador, explicado por Marilena 
Chauí em seu livro “Brasil: mito fundador e sociedade autoritária”, onde a autora aborda questões 
como o nacionalismo e o verdeamarelismo. Para a melhor compreensão desse mito em específico é 
importante introduzir vocábulos como nação, nacionalismo e comunidades imaginadas. 

Benedict Anderson em seu livro “Comunidades Imaginadas” define nação como sendo uma 
comunidade política imaginada, que é limitada e soberana. Ela é uma comunidade pois unifica todos 
seus membros através do sentimento de camaradagem horizontal que existe entre eles. E é imaginada, 
pois a maioria de seus membros jamais chegará a se encontrar de fato, mas é ciente de sua 
simultaneidade. A ideologia responsável pela criação dessas comunidades imaginadas no imaginário 
popular e, consequentemente, dar existência às nações é chamada de nacionalismo. Segundo o 
historiador Eric Hobsbawn, em seu livro “Nações e nacionalismo desde 1780”, se um ser de outro 
planeta pousasse em uma Terra devastada, ele precisaria compreender o significado das palavras 
nação e nacionalismo para poder entender a história do mundo dos últimos séculos. Hobsbawn afirma 
que a nação tem muitas definições e opta por uma inicial de que nação é “qualquer corpo de pessoas 
suficientemente grande cujos membros consideram-se como membros de uma nação” 
(HOBSBAWN, 2004, p.18). 

No Brasil, autores como Dante Moreira Leite e Marilena Chauí voltaram-se também ao estudo 
dessa ideologia formadora das comunidades imaginadas, o nacionalismo, situando-o em solo 
brasileiro. Para essa última destaca-se o conceito de nacionalismo sob o ponto de vista da 
representação social: 

 
[...] cada um de nós experimenta no cotidiano a forte presença de uma representação homogênea que os 
brasileiros possuem do país e de si mesmos. Essa representação permite, em certos momentos, crer na 
unidade, na identidade e na indivisibilidade da nação e do povo brasileiros, e, em outros momentos, 
conceber a divisão social e a divisão política sob a forma dos amigos da nação e dos inimigos a 
combater, combate que engendrará ou conservará a unidade, a identidade e a indivisibilidade nacionais 
(CHAUI, 2000, p.7). 
 

Para a autora, o termo nacionalismo surge para explicar o modo como uma situação de 
heterogeneidade – como a descrição histórica e geográfica de um povo e um território – torna-se uma 
representação homogênea. Ela ocorre com as nações e demais grupos definidos, a partir do 
apagamento das diferenças, como comunidades imaginadas.  O Brasil, sendo um Estado nacional, é 
uma comunidade imaginada e o nacionalismo presente nesta criação é perceptível em diferentes 
momentos e situações, como no sentimento de união das classes sociais durante eventos esportivos 
como as copas do mundo, em manifestações culturais (a exemplo das músicas que exaltam a beleza 
do país) ou mesmo na imagem criada para si como o país do carnaval, do futebol, do samba e da 
bossa nova. Essa representação de uma identidade nacional estereotipada, e a união dos brasileiros 
em momentos de crise política e econômica, exaltando as cores verde e amarela da bandeira brasileira, 
é resultado de um processo de construção ideológica que, em sua obra, Chauí chama de 
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verdeamarelismo. Para ela, o fenômeno do “verdeamarelismo” foi elaborado ao longo da história pela 
classe dominante brasileira como imagem celebrativa do “país essencialmente agrário”. Essa 
construção coincide com o movimento histórico e global de produção de um sentido de unidade 
“nacional” através de atributos como a densidade demográfica (povo) e o limite territorial (geografia). 

 
De fato, não se tratava apenas de manter a celebração da Natureza e sim de introduzir na cena política 
uma nova personagem: o povo brasileiro. Dada a inspiração fascista da ditadura Vargas, afirmava-se 
que o verdadeiro Brasil não estava em modelos europeus ou norte-americanos, mas no nacionalismo 
erguido sobre as tradições nacionais e sobre o nosso povo (CHAUÍ, 2000, p.37). 
 

O mito fundador do Brasil como comunidade imaginada (descoberta pelos europeus e 
habitada por nativos miscigenados), se dá através de três elementos. Segundo a autora “Esses três 
componentes aparecem, nos séculos XVI e XVII, sob a forma das três operações divinas que, no mito 
fundador, respondem pelo Brasil: a obra de Deus, isto é, a Natureza, a palavra de Deus, isto é, a 
história, e a vontade de Deus, isto é, o Estado.” (CHAUÍ, 2000, p.58). A Natureza refere-se ao mito 
do Brasil como “país-jardim” ou paraíso, segundo ela, “Essa ‘visão do paraíso’, o topos do Oriente 
como jardim do Éden, essa Insulla de Brazil ou Isola de Brazil, são constitutivos da produção da 
imagem mítica fundadora do Brasil” (CHAUÍ, 2000, p.62). Já a história, diz respeito ao tempo judaico 
que afirma ser o destino do Brasil uma profecia traçada para o conquistador, isto é, Portugal. Como 
predeterminação divina, o estrangeiro (o português, em sua atualização à época) já estava destinado 
a descobrir e explorar o Brasil. Tal predestinação, explicada na parte da “palavra de Deus” do mito 
fundador, serve como recurso discursivo para justificar acontecimentos do passado e, até mesmo, do 
futuro da nação. A “vontade de Deus”, remonta ao poder teocrático, da política medieval, em que um 
líder é escolhido pela vontade divina. Nas palavras da autora: “De acordo com essa teoria, se algum 
homem possuir poder é porque o terá recebido de Deus, que, por uma decisão misteriosa e 
incompreensível, o concede a alguém, por uma graça ou favor especial” (CHAUÍ, 2000, p.82). Assim, 
o homem representa sua própria vontade como sendo uma vontade divina, de um poder maior. 

Essas três partes formadores do mito fundador servem como técnicas nacionalistas de 
manutenção desta sensação de unidade entre os moradores de uma nação, aflorando sentimentos 
como o patriotismo e o amor pelo país, mais perceptíveis em épocas específicas como nas 
manifestações, por exemplo. As técnicas do nacionalismo estão em constante atualização, algumas 
delas, já citadas por autores como Anderson, reaparecem mais claramente nesses fenômenos 
contemporâneos. Além do próprio nacionalismo sofrer atualizações, os mitos também passam por 
esse processo. Segundo Girardet, os mitos atuais, na verdade, são muito parecidos com os mitos das 
sociedades antigas. O autor afirma: “ a mesma e essencial fluidez os caracteriza, ao mesmo tempo 
que a imprecisão de seus respectivos contornos” (GIRARDET, 1987, p.15). Girardet ainda cita em 
sua obra, que o poder de renovação da criatividade mítica não é grande, ou seja, há sempre coerência 
e repetição na sua caminhada, “assim, o tema do Salvador, do chefe providencial, aparecerá sempre 
associado a símbolos de purificação: o herói redentor é aquele que liberta, corta os grilhões, aniquila 
os monstros, faz recuar as forças más” (GIRARDET, 1987, p.17). 

A análise do objeto em estudo (o discurso do MBL) fará perceptível a atualização de parte 
deste mito fundador descrito por Chauí, mais precisamente a “vontade de Deus”, que seria a escolha 
do líder divino sendo representada pelo próprio MBL, o movimento seria o novo messias que traria 
o Brasil prometido. O MBL, tratado como herói Salvador nesta atualização do mito, salvaria o Brasil 
e o libertaria das forças más (PT, Dilma). 

 
3. METODOLOGIA 

Eni Orlandi, em seu livro “Análise de Discurso: princípios e procedimentos”, define 
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etimologicamente “discurso” como “palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do 
discurso observa-se o homem falando” (ORLANDI, 2002, p.15). Portanto, como afirma a autora, 
trabalhos, como este, que pretendem analisar o discurso não tratarão da língua em si, ou da gramática, 
mas sim do próprio discurso, ou seja, da língua fazendo sentido. 

 
A análise do discurso concebe a linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade 
natural e social. Essa mediação, que é o discurso, torna possível tanto a permanência e a continuidade 
quanto o deslocamento e a transformação do homem e da realidade que ele vive. O trabalho simbólico 
do discurso está na base da produção da existência humana. (ORLANDI, 2002, p.15). 
 

Analisando o discurso, é possível compreender estruturantes sociais que influenciam – mas 
também são influenciadas por – falas que preexistem em uma determinada sociedade. Estudar essas 
falas, o modo como elas produzem sentido, é também estudar esses estruturantes: “[...] o discurso é 
o lugar em que se pode observar essa relação entre língua e ideologia, compreendendo-se como a 
língua produz sentidos por/para os sujeitos” (ORLANDI, 2002, p. 17). Com isso, justifica-se a escolha 
da análise do discurso para este estudo, já que ele se propõe a analisar não apenas o conteúdo de um 
texto social, quer dizer, que influencia, porém é também influenciado pela sociedade, mas, 
principalmente, a produção de sentido desse texto através de uma ideologia. Destina-se, portanto, a 
evidenciar o efeito de sentido do texto (um conjunto de falas ou enunciados) observando seus 
mecanismos internos de engendramento. Tal efeito de sentido, como se pretende apresentar, é a ideia 
de uma comunidade verdeamarela imaginada, produzida através da atualização do mito fundador. 

Sobre esse aspecto, diz Orlandi, é comum a confusão entre a análise do discurso e a análise 
de conteúdo. Elas se diferem, segundo a autora, pois a primeira se preocupa em responder a questão: 
como este texto significa? Considerando que a linguagem não é transparente. Enquanto a análise de 
conteúdo pretende somente responder a questão: o que este texto significa? Procurando extrair, assim, 
significados do texto. 

Na análise são estudados 3 trechos de discursos do MBL em 2 seus vídeos no canal do 
YouTube: Dia 27 de maio, o início de uma nova era e 06 de dezembro. A técnica de coleta de 
enunciados para a construção de campos semânticos atendeu ao par conceitual dito e não-dito 
(descrito mais adiante) e do contexto em que tais enunciados eram mobilizados. 

O Movimento Brasil Livre surgiu em 2014, no mesmo ano em que o seu canal do Youtube 
foi criado e tem como um de seus líderes o já conhecido pela imprensa Kim Kataguiri que, hoje em 
dia, com a fama alcançada pelo movimento ganhou espaço como colunista da Folha de São Paulo e 
foi eleito pela revista Time como um dos jovens mais influentes do mundo. É perceptível com isso a 
grande influência que este movimento vem tendo nos jovens brasileiros e com isso justifica-se a 
importância de estudá-lo mais a fundo. 

 
 

4. ANÁLISE 
Neste análise, explora-se enunciados retirados de vídeos do canal do movimento que tratam 

o próprio MBL como a salvação que chegará para o país. O MBL, colocando-se como uma espécie 
de messias, afirma que o Brasil (enquanto conjunto de pessoas circunscritas em um território) 
melhorará se apoiá-lo, prevendo isso para a nação. Conforme Chauí, a vontade de Deus no mito 
fundador trata da escolha divina por um líder que representaria Deus na Terra, ou seja, um messias. 
Assim, pode-se facilmente criar um elo entre a vontade de Deus do mito fundador, com as falas do 
MBL neste campo, fazendo com que a articulação delas num sentido final, torne-se a própria 
atualização de parte do mito. Utiliza-se aqui o conceito de dito e não-dito da análise do discurso para 
evidenciar enunciados pressupostos e subentendidos nas frases que levam a interpretação do messias. 
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Orlandi exemplifica o uso deste par conceitual da seguinte forma: “Se digo ‘deixei de fumar’ 

o pressuposto é que eu fumava antes, ou seja, não posso dizer que ‘deixei de fumar’ se não fumava 
antes” (ORLANDI, 2002, p.82). O pressuposto é aquilo que pode ser concluído com um discurso e o 
subentendido é aquilo que pode ser interpretado, sendo verdade absoluta ou não.  

Neste primeiro enunciado selecionado, o enunciador abre a sua fala segundo a estrutura 
formalista de um messias: (1) “Mas senhoras e senhores eu lhes trago aqui uma mensagem. A 
mensagem de que iremos subir esse poço, a mensagem de que a luz já é possível enxergar, a 
mensagem de que ainda temos força para construir um novo país. Das ruínas ressurgirá um novo país. 
Um país sustentado pelo povo, um país que respeite as liberdades individuais [...]” (vídeo: dia 27 de 
maio, o início de uma nova era, 1:36s). 

Em outro enunciado, o enunciador reitera a situação negativa do país revelando o modo como 
a comunidade desse messias deverá conduzir-se eticamente: (2) “O governo da Dilma já não está 
acontecendo. Nunca, nunca antes os nossos parlamentares de Brasília agiram da forma como eles 
estão agindo. Eles estão agindo com o coração, porque nós, no dia 01 e no dia 15... nós obrigamos 
nossos parlamentares a agirem como homens.” (vídeo: 06 de dezembro, 1:10 ). 

Em um terceiro enunciado, a idéia anteriormente descrita de uma ausência de República no 
país (vídeo: Renan Santos, sobre as instituições de nossa República), para qual, não é revelado o que 
existe em seu lugar, começa a ganhar significado o que de fato existe, isto é, um sistema “ditatorial”, 
e, consequentemente, o responsável pela manutenção desse sistema: (3) “Nós nunca vamos deixar 
que nosso país esteja sobre uma ditadura totalitária, que é objetivo do PT.” (vídeo: 06 de dezembro, 
1:35s). 

Evidencia-se, nesse sentido, a posição messiânica do MBL: um enunciador que consegue 
traduzir, como em uma profecia, não apenas o estado atual das coisas, mas prever, em um cenário de 
desordem, um futuro (uma situação positiva), desde que esse lidere sua comunidade. Para reiterar tal 
posição, observam-se elementos constituidores do discurso messiânico fundada, sobretudo, na fé: a 
luz já é possível enxergar, a mensagem de que ainda temos força para construir um novo país, das 
ruínas ressurgirá um novo país, um país sustentado pelo povo, um país que respeite as liberdades 
individuais.  

Se o primeiro enunciado evidencia o traço messiânico do discurso do MBL, no segundo 
enunciado revela elementos compositivos dessa comunidade: “nós obrigamos nossos parlamentares 
a agirem como homens”, pressupondo que antes da chegada do movimento os parlamentares não 
estavam “agindo como homens”. Há evidentes traços de predileção de gênero no que se percebe no 
aspecto positivo atribuído aos políticos do gênero masculino em detrimento de políticos do gênero 
feminino (aquelas que, culturalmente, agem com o coração). Essa comunidade, ao que tal enunciado 
indica, é uma comunidade que se imagina masculina. 

Em seu conjunto, tais enunciados reiteram a situação negativa de um passado e um presente 
histórico brasileiro, como também um futuro promissor desde que levado a cabo por certas exigências 
do enunciador como o atributo de gênero do segundo enunciado. É possível concluir isso observando 
os pressupostos do discurso, como por exemplo com o trecho “Das ruínas ressurgirá um novo país. 
Um país sustentado pelo povo, um país que respeite as liberdades individuais” onde é pressuposto 
que se o novo país respeitará as liberdades individuais, é porque o país de hoje não as respeita. 

A utilização do pronome “nós” no segundo e terceiro enunciado, e do pronome “eu” no 
primeiro, indicam uma comunidade constituída em torno de uma consciência única, isto é, 
comprometida com um conjunto de ideias fechadas, pouco flexível ao diálogo ou a inclusão de grupos 
que pensam diferente, visto que os dois pronomes são na primeira pessoa. 

 
5. CONCLUSÃO 
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Os mitos estão sempre presentes nas histórias contemporâneas, não é diferente com o mito 

político e, consequentemente, com o mito fundador do verdeamarelismo descrito por Marilena Chauí 
em sua obra “Brasil: mito fundador e sociedade autoritária”. Há uma atualização deste mito fundador, 
que se dá através do discurso messiânico praticado pelo Movimento Brasil Livre (MBL) em seus 
vídeos publicados em seu canal no YouTube, onde o movimento se coloca como a solução que surge 
para os problemas do Brasil, como o herói salvador que libertará o país das forças do mal (PT). 

Este artigo é parte de uma pesquisa que continua no formato de Teste de Conclusão de Curso 
e pretende analisar outros enunciados do movimento e chegar a maiores resultados. 
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ESTUDOS ANTROPOLÓGICOS DA MORADIA: CONSUMO E PERSONALIZAÇÃO1 

 
Marcelo Giovanni Nogueira da Silva2 

 
RESUMO 
 
Este estudo investigou as relações entre consumo e a personalização das moradias populares, bem 
como os significados da casa própria para os sujeitos e a transformação do objeto físico (casa) em 
um objeto imaterial (lar), bem como os processos para que esse movimento de significado ocorra. É 
característico do ser humano apropriar-se do espaço e organizá-lo para satisfazer suas necessidades, 
tendo em vista que “uma das características da cultura pós-moderna é a atenção dada ao espaço e a 
particularização dos espaços” (SOUSA SANTOS, 1988, p. 139). Portanto, modificar sua moradia é 
uma questão cultural e de reprodução social variável para cada pessoa, pois, por meio do espaço da 
moradia, as representações sociais adquirem importância analítica por transparecerem a 
personalidade de quem o transforma. A metodologia teve por base a pesquisa narrativa, 
entrevistando moradores de um conjunto habitacional do interior paulista, colhendo histórias de 
vida que revelassem a importância da aquisição da moradia para esse público. O principal resultado 
foi verificarmos nas falas dos informantes que a personalização com objetos, paisagismo, cores e 
móveis está em segundo plano e que os efeitos transformadores dos valores simbólicos da casa em 
si é que fazem desse objeto um lar, refletindo na qualidade de vida desses moradores.  
 
Palavras-chave: Moradia popular; Consumo; Personalização; Identidade. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 A moradia é a transcrição física do imaginário humano. A identidade, o que é individual e 
exclusivo de cada ser se reflete em seu ambiente com objetos, quadros, fotos, a escolha das cores e 
a disposição de pertences. Popularmente dizemos que a casa reflete o que aquele indivíduo é: uma 
residência bagunçada demonstra que o morador é desorganizado, uma casa onde não se pode entrar 
com sapatos direciona nosso pensamento à que aquele residente preza pela pureza do ambiente ou 
tem crenças em que os calçados não são bem vindos. Mas, e quando se trata de moradias populares? 
Estas que são padronizadas e produzidas em série, como o indivíduo é capaz de representar seu 
selfie na residência? Buscamos neste artigo explicações de como estes moradores personalizam suas 
casas de modo a que elas deixem de ser uma produção ‘industrial’ serial e passe a ser algo 
individual, personalizada e exclusiva, transcendendo todos – ou grande parte – dos anseios de seus 
viventes, transformando o objeto físico casa (construção de concreto e tijolos) ao seu lar. “A palavra 
home (“lar”) reuniu os significados de casa e família, de moradia e abrigo, de propriedade e afeição, 
significando tanto a casa quanto o que estivesse dentro ou em torno dela, assim como as pessoas e a 
sensação de satisfação e contentamento que emanava de tudo isto. Podia-se sair de casa, mas 
sempre retornava ao lar” (RYBZCYNSKY, 1969, p. 73), ou seja, o lar é a imaterialização do 
material. Trata-se da transcendência, afirma Kant (1987, p. 26): “Denomino  transcendental  todo  o  

                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Consumo, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. Projeto de iniciação científica com apoio da Fundação Araucária, sob orientação do professor Hertz 
Wendel de Camargo. 
2 Estudante de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (UFPR). Membro do grupo de pesquisa ECCOS 
– Estudos em Comunicação, Consumo e Sociedade (UFPR). E-mail: marcelogiovanni.mkt@gmail.com. 
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conhecimento  que  em  geral  se  ocupa  não  tanto  com  os  objetos,  mas  com  nosso  modo  de  
conhecimento  de  objetos  na  medida  em  que  este  deve  ser  possível  a  priori.”. A partir deste 
conceito kantiano, é possível perceber a relação em que os objetos e os aspectos físicos podem ir 
além de suas próprias funções e/ou existências. 

Entendemos então, que o consumo e a personalização da moradia tem relação direta com a 
construção identitária do morador, porém, como este consumo acontece? Quais são as suas 
motivações? Segundo Gade (1980 p. 43), a motivação é a “força propulsora dirigida para um 
determinado fim”, esta força propulsora pode ser produzida por vários processos no qual a 
sociedade capitalista se vê inserida: a publicidade, as crenças religiosas, a cultura, ou seja, estímulos 
podem ser internos, externos, físicos ou psíquicos. A Teoria de Maslow coloca as necessidades 
humanas em uma pirâmide que a base é fisiológica (necessidade de respiração, comida, água, sexo, 
sono, excreção) e a necessidade de moradia vem em sequência, no campo de segurança, onde 
também se veem necessárias a segurança do corpo, do emprego, dos recursos de moralidade, saúde 
e propriedade, e uma ligação direta com a autoestima do morador. 

A partir desses apontamentos, este estudo investigou as relações entre consumo e a 
personalização das moradias populares, bem como os significados da casa própria para os sujeitos e 
a transformação do objeto físico (casa) em um objeto imaterial (lar). A escolha do bairro se deu 
devido a sua localização, na cidade de Itapeva (interior do Estado de São Paulo), onde ocorre 
acentuado déficit habitacional, além da facilidade de acesso ao bairro (localizado na cidade do autor 
da pesquisa) e a possibilidade de tratar de assuntos relacionados à antropologia do consumo. A 
metodologia de pesquisa teve por base a pesquisa narrativa, entrevistando moradores de um 
conjunto habitacional do interior paulista, colhendo histórias de vida que revelassem a importância 
da aquisição da moradia para esse público. O principal resultado foi verificarmos nas falas dos 
informantes que a personalização com objetos, paisagismo, cores e móveis está em segundo plano e 
que os efeitos transformadores do valor simbólico da casa em si é que fazem desse objeto um lar, 
refletindo na qualidade de vida desses moradores. 

 
2. A MORADIA POPULAR NO BRASIL 
 A casa própria é o grande sonho de milhões de brasileiros. Em 2012, 8,5% da população 
brasileira não possuía moradia, esse número vem sendo reduzido constantemente nos últimos anos, 
devido à criação de diversos programas habitacionais pelo poder público, a estabilização da 
economia e a redução da desigualdade social, promovidos principalmente pelos últimos governos 
federais. 

O programa habitacional ‘Minha Casa, Minha Vida’ foi lançado dentro do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) e visa produzir moradias populares subsidiadas pelo governo, 
para dinamizar a economia, reduzir o déficit habitacional e gerar empregos. O MCMV representa 
uma mudança nos padrões das políticas desenvolvimentistas que, até então, ainda seguiam o 
modelo ‘BNH’, o Banco Nacional do Desenvolvimento, criado em 1964, logo no começo da 
ditadura militar, política em que, o governo pretendia reduzir e controlar as pressões sociais da 
população que já sofria com o déficit habitacional, principalmente pela urbanização acelerada 
daquela época. O modelo ‘BNH’ se valia de recursos advindos do Sistema Financeiro Habitacional, 
que por sua vez, captava recursos de duas principais fontes: O FGTS (Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, poupança compulsória que capta 8% dos salários dos empregados formais) para 
financiar moradias da população de baixa renda e do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo, fundo de poupança voluntária) visando financiar o setor de classes média e alta. 

 
[...] esse programa fracassou em seus objetivos sociais de promover moradia para a 
população de baixa renda, na medida em que acabou sendo atrelado à orientação econômica 
de ativar o mercado interno por meio da construção civil e à lógica empresarial voltada para 
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o financiamento aos segmentos de média e alta renda, mais compatíveis com a geração de 
lucros para seus empreendedores. Assim, em 1975, dez anos depois de seu lançamento, o 
BNH só destinava 3% dos seus recursos para famílias com rendimentos abaixo de cinco 
salários mínimos (SMs), enquanto os mutuários com rendimentos superiores a vinte SMs 
foram os grandes beneficiados. (LOUREIRO, MACÁRIO, GUERRA, 2013, p.8) 

 
 Porém, com o MCMV, enfim o déficit habitacional brasileiro vem sendo combatido, 
segundo ROMAGNOLI, “Com a meta de construir um milhão de moradias, sendo parte destas 
destinada à população de baixa renda (historicamente um dos principais gargalos da política 
habitacional) e considerável aporte de recursos do próprio Orçamento Geral da União (OGU), o 
Programa ganha relevância e representatividade para a política habitacional como um todo.” 
 
3. O CONJUNTO HABITACIONAL ESTUDADO: MÉTODOS 
 
 O conjunto habitacional Emílio De La Rua Bajo foi inaugurado em 26/09/2014, na cidade de 
Itapeva3 (SP), objetivando a concessão por financiamento, de moradia digna a pessoas de baixa 
renda, por meio de parceria entre o Governo Estadual de São Paulo e o Governo Federal, no 
programa Minha Casa, Minha Vida. As moradias foram construídas de modo a otimizar e aproveitar 
o espaço da melhor forma possível. O padrão das casas é inquietante, pois é típico do ser humano 
transparecer-se e mostrar seus gostos e tradições por meio de símbolos, signos e formas em suas 
criações e espaços. “A simbolização é a face visível da representação da realidade” e é por meio da 
simbolização que se dá a construção semiótica. (SOUSA SANTOS, 1988, p. 142) 
 Passamos cerca de um mês tentando contato com o maior número de moradores do conjunto 
habitacional, o quê se tornou bastante difícil por não existir um líder de comunidade e seus 
moradores não estarem habituados a este tipo de abordagem, ao todo, foram entrevistados sete 
moradores, de diversas faixas etárias e estilos de vida.  

A investigação se deu através de uma pesquisa narrativa, buscando sentido nas vozes às 
seguintes perguntas: 

a) Como é viver aqui?  
b) Como você reagiu ao saber que viria morar neste conjunto habitacional? 
c) Quem é você? Poderia falar mais sobre a sua história de vida? 
d) As casas, no início, eram todas iguais, como você sua casa com a sua cara? 
e) Qual são as diferenças entre os locais onde você já morou e viver nesta vila? 
f) Como é a sua relação com seus vizinhos? Você se sente em comunidade? 
g) Você considera sua casa um lar? Por quê? 

 
Antes da conversa com os moradores do conjunto habitacional, entrevistamos o prefeito da 

cidade. Segundo informações do prefeito, o bairro era um terreno da prefeitura que depois da 
parceria com o governo federal, possibilitou a construção das casas. Sobre o planejamento do bairro 
e das moradias, o prefeito Roberto, PMDB destacou que: 

 
O nosso déficit habitacional em Itapeva sempre foi muito grande, então em parceria com os 
governos federal e estadual, nós enviamos projetos e tivemos a grata alegria da aprovação 
dos projetos devido à falta de moradias na cidade de Itapeva. [...] esta parceria, em especial, 
na Vila Isabel, com o governo do estado de São Paulo, com o CDHU, nós conseguimos dar 
essa alegria para 212 famílias que até então pagavam aluguel, ou moravam de favor, então, 
estas pessoas têm suas casas próprias, pagando uma quantia por mês dependendo do salário 
de cada morador. É uma alegria muito grande ver as pessoas tendo a sua casinha própria e 

                                                 
3 Município do sudoeste do estado de São Paulo, fundada em 20 de Setembro de 1769, sede da 16ª Região 
Administrativa do estado, com 92 265 habitantes, segundo o IBGE em 2014 em IDH de 0,745. 
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elas podem aumentar e melhorar a sua residência. 
 
Sendo uma figura pública e, ao mesmo tempo, supostamente com um olhar atento às 

transformações do bairro (de terreno vazio em conjunto habitacional e, posteriormente, das casas 
seriadas em lares personalizados pelos moradores), o prefeito foi abordado para sabermos sua visão 
a respeito da personalização das casas, ele comenta: 

 
É interessante, a primeira coisa que a pessoa faz ao pegar sua chave, é melhorar os pontos 
em que acha necessário. Isso faz com que as pessoas coloquem a sua criatividade aliada ao 
seu poderio financeiro, aumenta a casa, troca os pisos, a pinta com as cores de sua 
preferência. Acho muito legal poder dar essa condição da pessoa melhorar a sua residência, 
a transformação acaba por aumentar a autoestima da pessoa, pois elas ficam realizadas em 
poder investir naquilo que a pertence; quando você paga aluguel é muito difícil realizar 
estas mudanças, pois não se pode trocar uma pia da casa sem falar com o dono da 
propriedade. 

 
Depois da entrevista com o prefeito, selecionamos sete moradores, número pequeno em 

relação à população do bairro, onde foram construídas 212 casas, ou seja, 212 famílias. No entanto, 
não pretendemos generalizar as opiniões e costumes de todos os moradores do conjunto 
habitacional, nem aplicar pesquisas quantitativas, sim mas analisarmos usar de um tipo de pesquisa 
qualitativa para investigar o universo de um grupo de moradores e sua visão sobre o fenômeno 
“personalização da moradia” em relação ao conjunto habitacional Emílio De La Rua Bajo. O 
objetivo da pesquisa narrativa é a busca de uma interpretação plausível sobre personalização das 
casas populares e a construção social urbana, por meio de seus próprios atores, seus discursos, 
histórias de vida, sonhos e anseios, transcrevendo as entrevistas realizadas para identificar relações 
entre suas personalidades e a casa onde vivem. Desta forma, buscamos uma dimensão mais 
humanista da metodologia. 

Na tabela abaixo estão informadas as características dos moradores entrevistados: idade, 
identidade de gênero e profissão: 
 
Entrevistado Idade Identidade de Gênero Profissão Data da entrevista 
Informante 1 52 Mulher Secretária de Escola 31/01/2016 
Informante 2 55 Mulher Jornalista 01/02/2016 
Informante 3 33 Mulher Costureira 01/02/2016 
Informante 4 25 Homem Operário em Gráfica 01/02/2016 
Informante 5 31 Mulher Doméstica 01/02/2016 
Informante 6 55 Homem Taxista 08/02/2016 
Informante 7 82 Homem Aposentado 08/02/2016 

FONTE: O AUTOR 
 
 A análise aqui apresentada se deu por meio de uma pesquisa bibliográfica e narrativa com 
entrevistas com moradores do conjunto habitacional, de viés qualitativo, referências de sociologia 
cartográfica, reflexões sobre a arquitetura pós-moderna e questões relativas à influência da 
comunicação social e midiática no processo de construção e reprodução social e seus reflexos em 
aspectos físicos, neste caso, a moradia popular personalizada. 

Em relação a essa abordagem metodológica, consideramos que as histórias narradas 
individualmente são reveladoras de identidades, autobiográficas e dão oportunidade aos 
entrevistados para descrever a imagem que possuem de si mesmos. A pesquisa narrativa tem início 
com o registro de experiências relatadas pelos indivíduos, para o aprofundamento no fenômeno 
analisado, os procedimentos para a implantação desse método “[...] consistem em focar no estudo 
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de um ou dois indivíduos, reunir dados por meio da coleta das suas histórias, relatar as suas 
experiências individuais e ordenar cronologicamente o significado dessas experiências [...]” 
(CRESWELL, 2014, p. 68). Deve-se considerar, também, que Histórias narrativas são reunidas a 
partir de variadas formas de coleta de dados, como por meio de entrevistas, que podem constituir a 
fonte de dados principal, e também por meio de observações, documentos, imagens e outras fontes 
de dados qualitativos (Idem, p. 69). 

 
O método utilizado para abordar os moradores seguiram os seguintes passos: 
 
a) Houve uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, a curiosidade sobre a personalização das 

moradias populares, a busca da fuga do padrão dos moradores. 
b) O bairro foi escolhido por ser novo e ainda estar em constante mutação; a princípio, 

passamos a observar as relações sociais; buscar na rede sobre o processo de construção de moradias 
populares e programas habitacionais de governo. 

c) A abordagem com os moradores se deu de maneira aproximativa, tentando dizer sobre a 
necessidade de realizar um estudo sobre a personalização das casas. A princípio a aproximação foi 
difícil, muitos não quiseram dar a entrevista por receio devido a não estarem acostumados a esse 
tipo de projeto. 

d) As entrevistas foram registradas em vídeo e em alguns momentos foram efetuadas 
fotografias para tentar ambientar o espaço onde o indivíduo vive. 

e) O equipamento utilizado para fotos e vídeos foi uma câmera Nikon D3200 e um tripé para 
auxiliar na estabilidade do vídeo; o passeio para conhecer o bairro foi feito em um carro e 
abordagem feita por um grupo de pessoas; 

 
 
4. PESQUISA NARRATIVA 
 
 Foram entrevistadas oito pessoas, sendo um representando o poder público e a gestão 
responsável pela idealização do conjunto habitacional e sete moradores das casas que gentilmente 
se dispuseram a participar do estudo. 
 

 
FIGURA 01 – CONJUNTO HABITACIONAL EMILIO DE LA RUA BAJO EM 2011 
FONTE: GOOGLE STREET VIEW (2016) 
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4.1 INFORMANTE 1 
 

A primeira entrevistada é uma mulher de 52 anos, secretária de uma escola municipal que 
vive no conjunto habitacional desde seu início e destaca a tranquilidade do bairro. Contou também 
que “de início, fiquei apreensiva porque era muito longe do meu trabalho e do centro, mas nas 
primeiras semanas em que vim morar para cá, [...] vou a pé, venho a pé, são de 30 a 40 minutos de 
caminhada, mas fiquei sossegada, porque o caminho é bom”. Nesta fala, verificamos um 
movimento de mudança da relação da moradora com a sua casa, algo que para ela era irreal, longe, 
que a deixava apreensiva, torna-se parte de sua rotina e de sua vida, naturaliza-se a residência e o 
objeto casa no seu espaço e entorno. A respeito das diferenças em que via nos outros locais onde 
viveu, é sucinta e diz que só vê diferença financeira, porque “aqui é o meu lugar”, diz. Sobre a sua 
relação com a vizinhança, a entrevistada diz que não tem amizade com os vizinhos, mas possui 
confiança a ponto de dizer que “são ótimos, no que eu precisar de uma ajuda, posso ir na casa deles 
que vão me ajudar, qualquer coisa, a hora que precisar, eles estão sempre presentes”. Sobre a 
personalização da residência, ela, como a maioria dos entrevistados, se ateve a questões de 
construção física. “A primeira coisa que eu fiz foi construir um muro na parte da frente, e isto foi o 
principal por conta da privacidade [...] e segurança, pois moro sozinha. Não está do jeito que eu 
quero, porque não consegui mexer em nada aqui dentro, só fiz os muros, mas ainda tenho a intenção 
de melhorar no interior da casa, por exemplo, trocar as portas, mas por enquanto está bom.” Esta 
fala evidencia a primeira preocupação por segurança e privacidade. Quando questionada se sua casa 
era um lar, ela resume com “para mim é o melhor lugar do mundo.”  

 
FIGURA 02 – INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA INFORMANTE 1 
FONTE: O AUTOR 
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FIGURA 03 – OBJETOS DE ENTRETENIMENTO INFORMANTE 1 
FONTE: O AUTOR 

 
 

 
FIGURA 04 – PERTENCES INFORMANTE 1 
FONTE: O AUTOR 

 

 
FIGURA 05 – FACHADA RESIDÊNCIA INFORMANTE 1 
FONTE: O AUTOR 
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4.2 INFORMANTE 2 
  

A segunda entrevistada foi uma mulher de 55 anos, jornalista, que mora na residência com 
seu marido, filho e diversos animais de estimação. Ao ser perguntada sobre como é viver no 
conjunto habitacional, resume em “viver aqui é maravilhoso”, assim como a primeira entrevistada, 
diz ter tido apreensão ao saber que ia morar lá: “No começo fiquei um pouco apreensiva, porque fui 
criada no centro, e aqui achava muito longe, mas agora está tranquilo, a gente tem carro, tem ônibus 
e moto-taxi facilita muito.” Sobre a personalização de sua residência, declarou que  

 
“[...] não vejo problema nenhum na casa ser igual, mas quando a gente adquire uma casa, 
você quer ir melhorando [...] então estamos aumentando e melhorando para o lar ficar mais 
gostoso. Você tem que se adaptar, eu morava em uma casa grande, tivemos que dispor de 
alguns móveis para se adequar a casa e tem que ser assim, porque a gente pagava aluguel e 
hoje a casa é nossa, pagamos o que é nosso. Temos vários animais, então fizemos um canil. 
É tudo questão de adaptação, o ser humano se acostuma com tudo. Moramos aqui eu, meu 
marido e meu filho, além disso temos quatro cachorros, duas tartarugas, peixes, um sapo e 
dois pássaros, por enquanto.” 

 
Ela evidencia a questão da adaptação ao novo lar, por ter muitos animais de estimação, teve 

de encontrar espaço para que estes – e sua família – pudessem viver de forma confortável. As 
diferenças que esta entrevistada afirmou ter visto em relação às suas antigas moradias “está na 
união entre os moradores, aqui é uma família. No Jardim Europa (antigo bairro onde vivia) as casas 
eram maiores, o lugar era aparentemente mais bonito, mas não tinha vida, não havia amizade, 
ninguém conversa, fica todo mundo trancado e fechado”. O sentimento de comunidade é presente 
no bairro, a confiança nos moradores é algo comum aos entrevistados. A pergunta final questiona se 
a casa é um lar, esta entrevistada resume com “sim, minha casa é um lar, porque aqui tem Deus”. 

 

 
FIGURA 06 – ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO INFORMANTE 2 
FONTE: O AUTOR 
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FIGURA 07 –  OBJETOS PESSOAIS INFORMANTE 2 
FONTE: O AUTOR 

 

 
FIGURA 08 – PLANO FECHADO RESIDÊNCIA INFORMANTE 2 
FONTE: O AUTOR 

 

 
FIGURA 09 – ANIMAL DE ESTIMAÇÃO EXÓTICO INFORMANTE 2 
FONTE: O AUTOR 
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4.3 INFORMANTE 3 
 
 A terceira entrevistada é uma mulher de 33 anos, de aparência sofrida, é costureira, mas 
sonha em ser servente de pedreiro. Com o marido e quatro filhos, mora na casa desde o começo do 
conjunto habitacional, Para ela viver no bairro é  “[...] 100% [...] a realização de um grande sonho”. 
Sobre a reação ao saber que ia ter uma casa própria, diz que “é diferente, porque morei a vida toda 
de aluguel, então não tem como explicar [...] é algo diferente, que ninguém espera, é só por Deus, 
você morar de aluguel a vida toda, e de repente ganhar uma casa [...] é um presente grande, apesar 
de ter que pagar as parcelas”. A respeito da personalização da casa, esta entrevistada diz que o 
principal foi “trocar o portão e as janelas, pela segurança” e sobre a personalização no interior da 
casa, diz que “não gosto de enfeites, porque como sou costureira, vêm famílias aqui, muitas com 
crianças e podem derrubar, estragar meus pertences, por isso, quero fazer um cômodo lateral para 
receber minhas clientes da costura” – vemos aqui a funcionalização da moradia popular para a 
criação de um ambiente comercial, agregando ao lar a função de ambiente de trabalho. Em relação 
às diferenças entre os locais vividos, ela diz que “nos outros lugares o dinheiro ia e não voltava, 
agora posso dizer que é meu”, afirma se sentir em comunidade, porque “as amizades foram boas até 
agora” e diz também ser facilmente sociável. 
 

 
FIGURA 10 –  QUADROS NA PAREDE INFORMANTE 3 
FONTE: O AUTOR 
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FIGURA 11 –  OBJETOS PESSOAIS E DE TRABALHO INFORMANTE 3 
FONTE: O AUTOR 
 
 
4.4 INFORMANTE 4 
 
 Homem, 25 anos, operário em uma gráfica da cidade. “A vista daqui é bem bonita, então foi 
bem agradável”, disse sobre ter se mudado para o conjunto. Sua marca pessoal é manter tudo 
arrumado em sua casa. Ele sonha em ampliar a residência, construindo um outro andar e uma área 
de lazer. Na comparação entre a casa nova e a antiga, ele comenta: “A principal diferença é a 
proximidade, acho que aqui é mais perto do centro, pois morava em um bairro ainda mais afastado, 
em que eu nasci e me criei, então o bairro antigo já era meio chato, pois conhecia todo mundo, já 
aqui é um lugar novo”. Quando questionado sobre se a sua casa era um lar, diz que “sim, é um lar, 
onde tem amor eu acho que é um lar, a gente é unido na medida do possível”.  

 
 
4.5 INFORMANTE 5 
 
 Mulher, 31 anos, empregada doméstica, mora na casa com seu marido e dois filhos. Quando 
questionada sobre como é viver no bairro, afirma ser bom e sobre sua reação ao saber que ia morar 
ali, diz “[...] ainda não acredito, pois foi a mesma coisa que ganhar na loteria”. Sobre a 
personalização, diz ainda não ter conseguido mudar nada em sua casa por questões financeiras, mas 
pretende construir nos fundos, para que os filhos tenham quartos separados e cimentar o quintal que 
é de terra. Também disse que as pessoas do bairro são a principal diferença entre os locais onde já 
viveu. É breve ao informar sua relação com a vizinhança, dizendo apenas que tem boas amizades 
ali. Sobre sua casa ser um lar: “[...] porque aqui tem tudo de importante para mim, é um lugar que 
vou morar pelo resto da vida”. Sente-se realizada e disse que a casa própria transformou sua vida. 
 
 

 
FIGURA 12 –  FACHADA DA CASA INFORMANTE 5 
FONTE: O AUTOR 
 

 
4.6 INFORMANTE 6 
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Taxista, homem de 55 anos que, com muita alegria, conta que viver na vila é muito bom. 
Ficou eufórico ao saber que ia morar na vila: “[...] peguei minha mulher e comecei a jogar ela para 
cima de alegria, foi muito legal”. O Informante 6 afirma ser uma pessoa simples, que tenta viver a 
vida “no melhor patamar possível” e diz que ainda não conseguiu mudar a sua casa, pois as contas 
começaram a vir muito caras. A diferença que viu entre as antigas moradias são positivas, diz que 
ali não há barulhos, como no centro da cidade (onde morava antes), a relação com seus vizinhos, 
segundo ele, é ótima. Disse que sua casa é um lar, “[...] porque um lar é onde você reside. Veja 
bem, não é o fato da casa, porque para muitas pessoas, em baixo da ponte é um lar, então a minha 
casa é um lar feliz, minha família é ótima”. Em sua fala, o entrevistado abstrai o seu conceito de lar 
em algo imaterial.  
 
 
4.7 INFORMANTE 7 

 
Este entrevistado possui uma história de vida em que mora na vila apenas para cuidar de sua 

filha que possui deficiência visual. Com 82 anos, é aposentado e diz não ter o que reclamar do 
bairro. Sobre a personalização de sua residência, afirma que ali há uma grande preocupação na 
disposição dos móveis, por conta da deficiência de sua filha, o ambiente é bem aberto e amplo, e, 
segundo ele “[...] nada pode sair do lugar, porque ela teria que se acostumar de novo”. A respeito de 
sua relação com os vizinhos, o informante abre um largo sorriso e diz “[...] muito bem, eu sou um 
homem muito alegre, graças a Deus, quando percebo que estão todos quietos, pego minha sanfona 
velha e toco umas músicas na frente de casa, nunca fui músico, nem leitura tenho, música serve ao 
coração.” É perceptível o desejo de se sentir em comunidade por este entrevistado, pois ele, ao 
sentir que os seus vizinhos necessitam um pouco de alegria, toma seu instrumento e vai à rua tocar. 
Sobre se sua casa era um lar, ele responde, sucintamente “sim, porque é aqui que a gente vive”. 
 
5. ANÁLISE 
 

O objetivo inicial era estudar o processo de transformação da moradia (objeto físico) em um 
lar (objeto com significados simbólicos) a partir dos objetos e ícones de consumo presentes em uma 
casa. Encontramos isso, no entanto, nos deparamos com narrativas de vida que enchem de sentidos 
as casas – são trajetórias de vidas marcadas pela aquisição da casa própria e que, por este 
consumo/experiência de consumo houve uma mudança na jornada pessoal de cada morador, uma 
mudança transformadora que fomenta quase que um novo Eu (uma nova identidade) dos sujeitos. 

O principal resultado da pesquisa foi constatar que a aquisição do objeto casa representou 
uma nova fase da vida onde a casa própria se torna mais importante até que os objetos que fariam 
da casa um lar. Conforme as narrativas colhidas, a casa própria tem grande importância na vida dos 
sujeitos entrevistados, que – praticamente em todos os casos – antes viviam de aluguel e não se 
sentiam donos dos ambientes de moradia onde viviam. A posse da casa foi fundamental para dar um 
novo direcionamento às suas vidas (novo sentido), aumento da autoestima, humanidade, permitindo 
que seus outros desejos e sonhos pudessem vir à tona e, assim, traçar projetos e objetivos a longos 
prazos. 

Diferente de um bem (objeto) de consumo adquirido e manipulado pela pessoa, a casa é um 
objeto que o sentido de posse não é o mesmo de objetos menores. Fisicamente, a casa é um objeto 
que contém pessoas, as protege e oculta – e não o contrário. A casa é um dos principais cenários 
ocupados pelas pessoas em sua jornada de vida e não se trata de um ambiente de passagem como 
estações, aeroportos, o ambiente de trabalho e outros espaços urbanos. Aos serem interpeladas pela 
pergunta sobre sua casa e como se dá sua personalização, os moradores abordam sua casa não como 
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objeto da alteridade, mas uma extensão de sua personalidade que compõe sua identidade, 
indissociado de sua trajetória de vida. Ao falar da sua casa, o morador está falando de sua vida, ao 
falar de sua vida, ele fala de sua casa. Falar da casa é narrar sua própria jornada e, mais que isso, é 
se inserir na narrativa que nasce com o insight estimulado pelo objeto. 
 Para estes sujeitos, a concepção de lar está mais ligada ao ambiente familiar, à união familiar 
e as relações com os vizinhos (vida em comunidade) do que com o consumo de objetos. Há pouca 
preocupação consciente com a personalização – ela está presente o tempo todo, tais como a 
decoração da casa, o planejamento de móveis, as cores das paredes, a presença de animais de 
estimação, objetos trazidos de suas casas anteriores, objetos com memória afetiva e que contam 
parte das histórias de vida de seus proprietários. Mas não são protagonistas das narrativas, são 
coadjuvantes porque são contidas (assim como o próprio morador) pelo objeto-espaço casa. No 
entanto, quando abordados e convidados a pensar sobre a personalização de suas casas, a casa em si 
é a que aparece nas falas, inicialmente de forma racional, mas logo preenchida de afetos e 
simbolismos. 
 
 
6. CONCLUSÃO 

 
A dificuldade maior para a construção deste estudo foi a abordagem aos moradores e que 

seus discursos fossem transparentes, muitos deles ficam envergonhados frente à uma entrevista e 
podem não ter dito tudo o que poderiam. A sugestão para um estudo próximo está em abordar um 
número maior de pessoas e aprofundar essa relação com os moradores com mais tempo e mais 
investigadores, de modo a criar confiança para que estes digam mais sobre si mesmos e que seja 
possível ter amostragens de população maiores, conseguindo quantificar e qualificar a pesquisa. 

As casas, que um dia foram iguais, tornaram-se diferentes, cada uma com suas histórias, 
famílias, cores e objetos, entretanto, nas suas diferenças, algo as assemelha: as 212 casas populares 
tornaram-se lares para 212 famílias, que ali escreverão mais um capítulo de suas histórias, agora 
com dignidade e esperança. 

Portanto, concluímos que o momento de transição do objeto casa para o imaterial lar não se 
deu exclusivamente, nos indivíduos entrevistados, por processos de consumo intencionais e 
posteriores ao recebimento da casa, ou seja, a grande transformação em suas vidas se deu quando 
adquiriram, finalmente, a casa própria. Por meio do âmbito da linguagem, da oralidade, que o objeto 
casa recebe vida, passa a ocupar um outro espaço semântico e uma consciência que beira o 
pensamento mágico. Se a fala reflete a personalidade de cada morador que se coloca como 
protagonista de uma jornada (trajetória “mítica” de vida), agora como vencedor, por possuir um 
lugar que pode chamar de lar.  
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DUPLA EXPERIÊNCIA DE CONSUMO NA MÍDIA SOCIAL: ICONOFAGIA E
GASTRONOMIA 1

José Guilherme Ricarelli de Oliveira 2

RESUMO

Vivendo no advento das redes sociais virtuais, percebemos diversos movimentos nas relações entre
as pessoas, suas experiências e os meios de comunicação. Dentre esses movimentos, se torna cada
vez mais comum a presença das fotografias de alimentos em meio as fotografias pessoais nos perfis
dos usuários. Além da produção e consumo de alimentos cada vez mais sofisticados, é realizada
uma fotografia performática, onde o indivíduo utiliza de recursos fotográficos e da combinação de
um texto e da imagem para expressar uma experiência ou até um estilo de vida que faz parte do seu
“eu”,  assim como acontece com as “selfies”.  O objetivo principal  deste  trabalho é investigar  a
relação  da  gastronomia  e  a  produção  e  consumo  dos  alimentos,  com a  interação,  produção  e
reprodução das imagens que as pessoas realizam. Esta temática apresenta uma grande área a ser
explorada, visto que envolve o consumo de imagens nas redes sociais, bem como uma performance
que as pessoas produzem de si próprias, combinadas a outra atividade performática, a culinária.
Através de pesquisas e observações das fotografias encontradas no instagram — rede social que
permite apenas o compartilhamento de fotos e um texto descritivo — uma pesquisa comportamental
online, com a finalidade de cercar e entender o perfil destes usuários; e uma revisão bibliográfica,
que embasou e permitiu uma reflexão a respeito das relações de consumo, produção e replicação de
imagens em alta escala, fica evidente que a iconofagia gastronômica avança a passos largos nas
relações e interações da sociedade contemporânea.

Palavras-chave: Consumo; Selfie; Iconofagia; Gastronomia.

1. INTRODUÇÃO

Na última década,  após  uma grande evolução da  internet  e  das  redes  sociais,  o  mundo
encontra um novo panorama de interação social. A comunicação já não permanece limitada apenas
ao  contato  físico  e  presencial,  se  expandindo  para  os  mais  diversos  meios,  sendo que  o  mais
utilizado hoje,  sem dúvida,  é  através  das  redes  sociais.  Já  se revela  ser  inadmissível  habitar  o
momento atual da nossa civilização tendo apenas a vida “real” sem estar acompanhada da virtual,
seja por finalidades profissionais, emocional ou no mínimo para não ficar de fora. Afinal, “todo
mundo está lá”.

Esta  intensificação  e  aprofundamento  das  redes  sociais  geraram,  e  ainda  proporcionam
muitas  transformações  em nossas  relações  interpessoais,  sendo algumas delas  reflexo de outros
movimentos que já ocorreram na sociedade. Entre eles, um dos principais, a ação de construir uma

1 Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Consumo, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM.
2 Aluno de graduação em Comunicação Social habilitado em Publicidade e Propaganda, UFPR, 
guiricarelli@gmail.com. Projeto de Iniciação Científica orientada pelo professor doutor Hertz Wendel de Camargo e 
com o financiamento de uma bolsa auxílio pela Fundação Araucária.
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imagem perante a sociedade, seja ela virtual ou real.
A  partir  disso,  podemos  refletir  a  ideia  da  iconofagia,  uma  característica  que  está

inteiramente presente em nosso convívio, e que com o advento das redes sociais, possivelmente
tenha atingido o seu ápice, desde que foi percebida. A iconofagia, retratada na obra do autor Norval
Baitello Junior, tem envolvimento direto em nossa relação com as imagens. Em seu livro “A era da
iconofagia” o autor discute e levanta a reflexão de presenciarmos um momento histórico em que a
nossa  relação  com as  imagens  está  se  tornando  muito  intensa,  senão  até  prejudicial,  onde  as
imagens atingem um determinado estágio de controle sobre nós, os criadores das próprias imagens.

De forma mais concisa, o autor indica que existem três momentos, que não necessariamente
ocorrem em momentos distintos, mas que demonstram o avanço da influência da imagem sobre nós.
Enquanto num primeiro momento, nós consumimos e devoramos as imagens, passamos também a
produzi-las,  até  que elas  atingem um novo estágio da iconofagia,  onde as próprias  imagens se
devoram, onde a grande reprodutibilidade faz com que as imagens não sejam mais únicas, mas
acabem sendo replicadas mais e mais, perdendo os seus valores e sentidos de mensagem, criando
uma auto-referência das imagens, que passam a reproduzir outras imagens. Por fim, no terceiro e
derradeiro estágio de iconofagia, chegou o momento em que nós próprios, os criadores, seremos
devorados pelas imagens, deixando de “inventá-las” e tentando nos tornar uma imagem, nos parecer
cada  vez  mais  com  elas,  esvaziando  de  nós  mesmo  e  buscando  os  modelos  e  sentidos  que
consumimos  nas  imagens,  com uma intenção  que nós  e  nossas  imagens  passem a  ser  aqueles
modelos.

É provável que a nossa relação com as imagens esteja se intensificando devido às próprias
redes sociais virtuais, que trazem consigo uma nova ferramenta de reprodução de imagens, onde,
diferentemente da televisão e do cinema, onde apenas consumimos as imagens, ou na fotografia,
onde apenas produzimos imagens, nas redes sociais, nós temos a opção de divulgar e compartilhas
as nossas e as outras imagens das quais temos acesso. E é nesse momento que estamos ficando cada
vez mais inundados da presença das imagens, sejam elas dos mais variados tipos e estilos. Mas em
especial, irei aproveitar esse artigo para chamar a atenção de um modelo de imagem, a selfie.

A selfie  traz  consigo  inúmero  sentidos  e  representações  que  estão  intrínsecos  na  sua
concepção,  pois  ela  apresenta  uma  interpretação  própria  das  pessoas,  e  até  mais  além,  uma
interpretação  do  que  essas  pessoas  gostariam  de  ser,  e  que  através  das  redes  sociais,  tentam
convencer as outras pessoas de que a sua identidade está representada naquela imagem, exatamente
como a narrativa é apresentada.

Ao recorrer para uma das redes sociais, o Instagram, que se apresenta como uma rede social
para apenas se compartilhar fotos, mas que também possui a possibilidade de um texto que irá
acompanhar a sua imagem, é observado que a representação das pessoas através da manipulação
das  imagens  e  do  texto  constroem  não  apenas  uma  narrativa,  mas  também  características  e
informações  que  deverão  ser  agregadas  àquele  perfil  da  comunidade  virtual,  mas  mais
especificamente, àquele indivíduo que ali está representado.

Portanto,  todas  essas  imagens  ajudam a compor  a  personalidade do  indivíduo,  que  está
expondo suas naturezas através de diversas composições que determinarão o grupo social do qual
ele  participa,  suas  afinidades,  ocupação,  hobbies,  físico,  emocional,  dentre  inúmeras  atribuição
objetivas e subjetivas. Para tal, o indivíduo usa da manipulação e dos significados de cada elemento
em cada  imagem,  o  qual  ele  aprendeu  a  significar  pela  própria  rede  social,  para  conduzir  os
consumidores das suas imagens a criarem um vínculo das características pretendidas à sua pessoa.
Sendo assim, o selfie tem um sentido ampliado para muito além de apenas um auto-retrato, pois
nem sempre apenas o auto-retrato vai significar a representação de si mesmo, mas também suas
experiências, seu cotidiano, entre outros elementos que poderão ser representados e propagados
pelas imagens.
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Um exemplo  de uma selfie  que representa  essa  situação,  e  que o presente artigo  irá  se
aprofundar  e  analisar  são  as  fotografias  de  alimentos.  As  fotografias  de  alimentos,  que  não
necessariamente serão sempre selfies, visto que elas são utilizadas muito antes do evento das redes
sociais  virtuais,  seja  pela  propaganda,  culinária,  ciência,  entre  quaisquer  outras  áreas  de  sua
abrangência. Mas, para que seja possível realizar um entendimento da relação entre gastronomia e a
iconofagia, este estudo pretende se concentrar mais nos fenômenos da comunicação que a culinária
possui.

A gastronomia está intrinsecamente ligada ao apelo visual, visto que por algum momento já
se ouviu alguma menção sobre “se comer com os olhos”, que evidencia o fato da sedução visual que
a comida é capaz de fazer. É claro que ela envolve os outros sentidos de maior proximidade, como o
paladar, o tato e o olfato, mas até para chamar a atenção de um maior número de pessoas e criar
certo encantamento sobre a refeição ou o ato de comer, a gastronomia acabou investindo bastante na
qualidade visual da comida e em sua divulgação.

Para conseguir ligar os aspectos gastronômicos, iconofágicos e todos os seus subprodutos,
foi realizada uma grande revisão bibliográfica de autores que passam por todos esses assuntos, em
diferentes pontos e com diversas abordagens, de uma maneira que se pudesse enxergar um cenário
mais amplo de cada área, para assim poder traçar uma zona de intersecção com maior propriedade.
Os textos produziram reflexões e algumas conclusões a respeito do assunto, e possibilitaram um
maior  entendimento  para  alcançar  algum  campo  prático  que  pudesse  comprovar  os  conceitos
levantados. Sendo assim, uma pesquisa online a respeito do consumo e emprego das fotografias de
alimentos nas redes sociais foi realizada.  A pesquisa, de caráter quantitativo, foi executada sem
filtros  de  idade,  sexo ou qualificação de  uso,  com a  intenção de  compreender  o  fenômeno da
maneira mais bruta possível e desvendar alguma nova suspeita que possa ocorrer. Em seguida, uma
pesquisa com enfoque nas próprias redes sociais,  especificamente o instagram, foi realizar para
contemplar e avaliar as fotografias de alimentos e suas hashtags, dispondo-se a cercar os modelos
e/ou  performances  que  mais  são  acessadas  ou  reproduzidas  pelos  usuários,  numa  tentativa  de
identificar algum padrão ou lógica de comportamento que as pessoas tendem a seguir. 

2. A ARTE GASTRONÔMICA

Embora a alimentação seja um ato biológico em primazia, logo que se alcançou a
estabilidade no fornecimento de alimentos, elevou seu status para um ato que envolve muito mais
do que as ações de mastigação e digestão de alimentos, no momento em que a atividade comer
passou a se tornar um ritual muito mais elaborado, iniciando muito antes da mastigação, muito antes
da  preparação  dos  alimentos,  e  quem  sabe  até  da  escolha  do  que  se  vai  comer.  O  ritual  da
alimentação já está inserido no nosso imaginário cultural, possuindo diversas ocasiões e processos
que irão culminar na prática alimentícia.

Com a evolução dos povos primitivos, que após se tornarem sedentários e descobrirem a
agricultura  e  pecuária,  puderam  ter  maior  controle  sobre  a  sua  alimentação  e  consequente
sobrevivência,  foi  possível  pensar  no  alimento  além  da  atividade  nutricional  e  biológica,
manuseando  os  elementos  da  natureza  para  produzir  e  criar  pratos  mais  saborosos  e  atraentes
através  da  combinação  destes  elementos.  A gastronomia,  que  em  grego  significa  “as  leis  do
estômago” foi  inventada  desde  os  primórdios,  quando o  homem passou a  manipular  o  fogo e
conseguiu cozer as carnes que caçava. Junto ao desenvolvimento da sua tecnologia, possibilitando a
criação de fornos de barros dentre outros utensílios que auxiliavam na culinária primitiva, a técnica
também foi se aprimorando, e tão logo se tornou um ritual, sendo associada as deuses, mas no
decorrer do tempo sendo considerada uma atividade profissional também.
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Tão logo o homem se apaixonou por comer bem, estabelecendo rituais de cultivo e preparo,
assim como o seu consumo. E foi a partir desse prazer, que nem sempre era acessível a todos, que o
prazer das boas comidas foi conduzido e associado cada vez mais aos detentores de poder, que
possuíam a  capacidade  de  desfrutar  dos  “manjares  dos  deuses”  e  grandes  banquetes  das  mais
diversas culinárias possíveis.

A perseguição do prazer, em um ser humano que se tornava cada vez mais hedonista, exigia
certa  exclusividade,  sendo que além da sofisticação dos  alimentos  que exigiam cada vez  mais
ingredientes exclusivos e técnicas peculiares, não poderia estar acessível a todos, visto que existe
uma hierarquia de poder. Enquanto na antiguidade o poder dominante foi o da realeza, no mundo
capitalista, o poder que comanda a possibilidade de apreciar estes pratos incomuns é o financeiro,
revelando uma das vertentes da gastronomia, que é o seu lado socioeconômico. 

Em seu artigo “A alimentação e seu lugar na história: os tempos da memória gustativa”,
Santos expõe a importância da alimentação como atividade social, onde a gastronomia possui um
simbolismo muito forte dentro do nosso imaginário, onde as práticas culinárias ajudaram a formar a
cultura de cada povo, estando vinculada a valores éticos, psicológicos, religiosos e, principalmente,
social, pois fortaleceu o relacionamento entre a espécie através do compartilhamento dos alimentos.

Alimentar-se é um ato nutricional, comer é um ato social, pois constitui atitudes ligadas aos
usos, costumes, protocolos, condutas e situações. Nenhum alimento que entra em nossas
bocas é neutro. A historicidade da sensibilidade gastronômica explica e é explicada pelas
manifestações culturais e sociais, como espelho de uma época e que marcaram uma época.
Nesse sentido, o que se come é tão importante quanto quando se come, onde se come, como
se come e com quem se come. (SANTOS, 2006)

Ou seja, a alimentação é guiada por uma série de rituais que já foram estabelecidos desde
sempre, nos educando da maneira culturalmente aceita de alimentação, seja pela forma de se servir
ou até dos tipos de comidas que se ingere. Esses rituais possuem relações com outros elementos da
cultura que não envolvem a alimentação, visto que alguns rituais estão associados a determinados
grupos sociais por meio de vários elementos presentes no ato da alimentação, bem como outras
atividades que compõem o meio social do indivíduo. Dentre estes rituais encontram-se as regras de
etiquetas, a confecção da comida, o local onde vai ser realizada a refeição, dentre diversos outros
elementos que qualificarão o seu ritual e assim, transportará o sujeito para o escalão social que
acompanha a situação.

Dessa forma, poder compartilhar de momentos que podem elevar um status ou que seja
utilizado como um mecanismo de  auto-afirmação social  faz  com que as  pessoas  encarem uma
situação biológica com outros olhares que vão muito mais além, atingindo os níveis socioculturais
que ficam implícitos nesta atividade. Mediante isso, a gastronomia vem com a função de continuar
a construir e conservar a importância que lhe foi dada, utilizando os recursos internos, que dizem
respeito a sua composição, como a confecção de pratos elaborados, utilizando os mais variados
recursos técnicos e ingredientes para compor os pratos que venham a saciar a fome, mas também o
espírito das pessoas. E, por conseguinte, ela também utiliza de recursos indiretos, que estão acima
da composição física dos pratos, trazendo consigo uma narrativa intrínseca que irá acrescentar à
cultura  do  alimento.  Além dos  pratos  típicos  locais,  que  auxiliam na  atividade  turística  e  são
encarados como um representante da região (tal como uma pessoa, em que apresenta a você um
pouco do que é a sua vida, estes pratos mostram pela sua aparência e paladar o que determinada
região possui de especial e encantador), existem também muitas outras situações em que a culinária
transcende  um ato  cotidiano  de  sobrevivência,  sejam eles  os  rituais  de  celebração,  os  hábitos
alimentares que expressam um estilo de vida ou os alimentos que remetem a lembranças internas na
pessoas. São inúmeras as situações, porém, este artigo estará focado nas reações das pessoas perante
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essas situações, investigando qual o seu comportamento perante essas situações, e de uma maneira
mais específica, o que as leva a eternizar esse momento com a reprodução de uma imagem.

3. ICONOFAGIA: O HOMEM A SERVIÇO DA IMAGEM

A relação do ser humano com a imagem, ao contrário do que se pensa, vem muito antes da
fotografia, desenhos e pinturas, pois, para que estas pudessem ser reproduzidas é necessário que
elas  fossem conhecidas  primeiramente.  E  de  onde as  conhecemos  então?  Hoje,  é  claro,  temos
contato  com a  mais  vasta  gama  de  imagens,  reproduzidas  nos  mais  diversos  meios,  mas  nos
primórdios  da  vida  humana,  antes  da  sua  reprodução  nas  pinturas  e  desenhos  rupestres,  a
conhecíamos  internamente,  eram  imagens  endógenas,  como  ainda  temos  dentro  do  nosso
imaginário e que compõem a nossa experiência com as imagens. Para tal,  basta pensar em um
cachorro e logo uma imagem de algum cachorro com o qual tivemos contato vem a nossa cabeça,
seja a imagem de um cachorro mesmo que já estabelecemos alguma intimidade ou a reprodução da
imagem de um cachorro. Mas invariavelmente uma imagem nos vem à cabeça. Nos primórdios, as
imagens surgiram em nossos sonhos e imaginação, contatos muito internos e particulares, mas que
com a evolução da espécie passaram a ser externalizadas, reproduzidas e compartilhadas. Passamos
a ter contato com as imagens exógenas, que estão no mundo afora de nossa cabeça, mas acabam
influenciando e compondo as nossas imagens endógenas,  ajudando a alterar a nossa percepção,
criando  e  ampliando  os  horizontes  da  cultura  humana.  A imagem teve  grande  importância  na
comunicação e desenvolvimento da humanidade,  pois possibilitou uma maior interação entre as
pessoas e uma maior confluência de pensamentos e aprendizados realizados, o que se tornou crucial
para o desenvolvimento e expansão da espécie.

A distribuição de símbolos e imagens, seja ela feita pelos códigos da visualidade, seja por
outros códigos, cria grandes complexos de vínculos comunicativos - grupos, tribos, seitas,
crenças, sociedades, culturas - e, com isso, cria realidades que não apenas podem interferir
na  vida  das  pessoas  como  de  fato  determinam  seus  destinos,  moldam  sua  percepção,
impõem-lhes  restrições,  definem  recortes  e  janelas  para  o  seu  mundo.  (BAITELLO
JUNIOR, 2005, p.59)

Porém,  este  contato  em demasia  pode acabar  atrofiando a  própria  percepção  humana a
respeito da imagem. O autor Norval baitello Junior, em seu livro “a era da iconofagia” traz uma
reflexão  a  respeito  dessa  interação  excessiva  que  nós  passamos  a  realizar  com  as  imagens,
especialmente  após  a  invenção  da  eletricidade,  onde  passamos  a  ter  contato  com  aparatos
tecnológicos que nos permitiram um contato visual abundantemente maior, fazendo o sentido da
visão  predominante  perante  os  outros  sentidos.  Mas  para  entender  melhor  o  porquê  desse
atrofiamento da nossa percepção, é necessário entender melhor como funciona a nossa relação com
a imagem. Afinal, qual a importância da imagem para nós?

A imagem, que a língua latina se referia a  imago, significa a imagem de um morto. Ela
funciona  como uma segunda realidade,  onde mesmo ocupando  uma  presença  visual  ela  acaba
possuindo uma ausência física. Lembra do cachorro? Ele estava à sua frente? Mas você o viu, não
viu? Pois então, é por esse caráter fantasmagórico que se associa a imagem à morte. E, percebendo
esse status de vencer a morte, o ser humano quis se aproximar desta imortalidade, de continuar a
viver através dela, ecoando sua existência até quando a imagem por ele reproduzida durar. Com a
superação de seu maior medo, a morte, o ser humano passou a consumir e a produzir cada vez mais
as imagens, criando um universo paralelo ao da vida terrestre, que possui um tempo determinado
para acabar.
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Entretanto,  viver  no  mundo  das  imagens  não  é  fugir  do  destino  da  morte.  Por  mais
encantador que seja emprestar sua imagem para a eternidade, e que vale a pena ser lembrado, não
apenas a imagem física, uma fotografia ou uma obra, mas toda a comunicação que realizamos traz
consigo um código, ou melhor, uma imagem que permite as outras pessoas entenderem o que se
quer comunicar, seja esse sinal um gesto, um som (por mais que não se use primeiramente a visão,
utilizamos por muitas vezes as imagens endógenas que possuímos para interpretar. Não se esqueça
do cachorro), uma escrita ou qualquer representação que se realize uma interpretação visual.

Dessa maneira, com o intenso uso da interpretação visual, acabamos esvaziando os outros
sentidos e tornando-os apenas sentidos auxiliares, alimentando consumo de imagens cada vez mais.
E, a partir desse consumo desenfreado, passamos a não ser mais os controladores das imagens, pois
as  imagens  exógenas  começaram  a  sufocar  e  a  dominar  as  imagens  endógenas,  tudo  o  que
conhecíamos estava do lado de fora, e o que ficou do lado de dentro deveria se parecer com o lado
de fora. Percebe a inversão? As imagens que antes estavam dentro de nós, formadas a partir de
nossas experiências, sonhos, alucinações e imaginação, foram exportadas para fora de nossa cabeça
com  a  ideia  de  eternizar  esse  nosso  “eu”  adquirido,  passou  a  ser  substituído  pelas  imagens
exteriores, que passaram a nos compor. 

É nesse momento, que Baitello afirma que vivemos uma era da iconofagia, onde que na
verdade é consumido de verdade é o homem, e as imagens deixam de ser agentes passivos para se
tornar agentes ativos. O autor separa essa transição em 3 fases, que não necessariamente ocorrem
em momentos distintos, podendo as três ocorrerem ao mesmo tempo, principalmente nos meios
comunicativos  que possuímos hoje,  onde estamos em constante interação interpessoal  e  visual.
Esses três momentos ocorrem de maneiras distintas, sendo que o primeiro é o próprio consumo das
imagens, onde nós devoramos as imagens, trazendo as referências pertencentes àquelas imagens
exógenas para servir como referências futuras, alimentando as nossas imagens endógenas. 

A voracidade pelas imagens foi sempre muito grande, e após o advento da eletricidade e a
invenção de aparatos técnicos comunicativos a distância, tais como o telégrafo, telefone, televisão,
cinema e o computador, passamos a ter uma comunicação muito mais presente e massiva. Os meios
de comunicação foram cruciais para o aumento do nosso consumo de imagens, mas também foi
importante para aumentar ainda mais a nossa produção de imagens, sendo que a quantidade de sua
produção ultrapassou monstruosamente à nossa capacidade de absorção, e as imagens que eram
particulares a cada um passaram a se replicar e reproduzir cada vez mais, ao ponto de que não se
tornaram  mais  particulares,  passaram  a  apenas  reproduzir  e  referenciar  outras  imagens  já
concebidas. 

Após o advento da eletricidade e dos aparatos técnicos de comunicação, foi inaugurado um
novo momento na sociedade humana, possibilitando que uma grande massa pudesse ter acesso às
imagens geradas, tornando-as parte do cotidiano das pessoas, habituadas cada vez mais a consumir
imagens. Com o avanço da tecnologia e a acessibilidade cada vez maior destes aparatos técnicos,
tornou-se  comum  também  a  produção  própria  de  novas  imagens,  dando  a  oportunidade  de
praticamente qualquer pessoa construir a sua eternidade e vencer a morte. Entretanto, com uma
avalanche  ainda  maior  de  novas  imagens  que  seriam  geradas,  contribuiu  apenas  para  uma
reprodução das mesmas que já haviam sido produzidas, o que contribuiu para imagens cada vez
mais idênticas a serem consumidas.

Corpos de imagens e imagens de corpos já não se distinguem sob o imperativo compulsório
da reprodutibilidade, abrindo caminho para outra ordem social. A nova sociedade não mais
vive de pessoas, feitas de corpos e vínculos, ela se sustenta sobre os pilares de uma infinita
“serial imagery”, uma sequência infindável de imagens, sempre idênticas. O admirável e
desejável já não é mais a diferença, mas a absoluta semelhança. Não mais a capacidade
criativa  e  adaptativa  é  o  que  se  sobressai,  mas  sim  a  necessidade  de  pertencimento.
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(BAITELLO JUNIOR, 2005, p.70)

Em uma sociedade idêntica, as pessoas procuram cada vez mais se manter dentro do padrão,
evitando ser excluída do que é se considerado normal, por isso, a “serial imagery” se torna tão
presente na sociedade atual, visto que as pessoas estão a procura de modelos que possam seguir.
Nessa sociedade de reprodução intensa  de imagens,  é  possível  encontrar  o  segundo estágio da
iconofagia, quando as próprias imagens fazem o consumo de outras imagens. Pode parecer estranho
dizer que alguma coisa consome algo, mas se apelarmos para o significado de consumo, que vem do
latim  consumere e significa comer, devorar, destruir ou fazer morrer, podemos interpretar que as
imagens consomem sim uma as outras, visto que quando uma nova imagem é feita ao espelho de
outra, por ser mais nova ela toma o lugar desta, ou melhor, faz a antiga morrer. E esse novo cenário
traz à tona um espírito de competição entre as imagens, num sentido de sobrevivência, até para
lembrar  que  está  compelida  nelas  a  tentativa  de  imortalidade  de  seus  criadores,  e  que  ao  ser
devorada  por  outra  imagem,  mais  recente  e  que  ocupará  o  mesmo  espaço,  essa  passa  a  ser
esquecida, tirando a posse de imortalidade do antigo dono.

A  era  da  reprodutibilidade  técnica,  contudo,  muito  mais  abriu  as  portas  para  uma
escalada das imagens visuais que começam a competir pelo espaço e pela atenção (vale
dizer, pelo tempo de vida) das pessoas. (BAITELLO JUNIOR, 2005, p. 20)

A era da reprodutibilidade técnica foi crucial para esse grande avanço das imagens em nosso
convívio,  fazendo  com  que  as  nossas  imagens  endógenas  ficassem  ameaçadas  por  essa  vasta
quantidade  de  imagens  da  qual  temos  acesso  e  convivemos.  Devido  a  essa  coerção  que  estas
imagens que consumimos em demasia implicam, passamos a considerá-las como um modelo a ser
seguido, buscando uma aceitação dentro deste novo convívio social que estamos inseridos. Quando
as imagens passam a ser o nosso exemplo, ou seja, quando nós queremos nos tornar imagem, é
atingido o terceiro e último estágio da iconofagia, onde as imagens devoram o indivíduo. Nesse
novo estágio, onde o indivíduo quer se tornar imagem, ele se esvazia de si mesmo e é consumido
por  imagens  que já  carregam o sentido  de  outras  imagens,  ou  seja,  as  próprias  imagens já  se
esvaziaram e agora devoram os consumidores.  Isso completa o ciclo que nos coloca na era da
iconofagia,  gerando alguns problemas  sociais,  pois  as  imagens são apenas  descartadas,  mas  os
indivíduos acabam sofrendo com as implicações de serem consumidos pelas imagens.

 
Assim, ser visto, aparentar, enfim, ser uma imagem passa a ser o grande imperativo da era
da orientação em seu apogeu. A coerção para transformar pessoas complexas, corpos vivos
em imagens torna-se a cada dia mais forte, irresistível mesmo, como uma forma estratégica
de conquista. Transformados em imagens, os corpos devem integrar uma nova lógica de
produção,  passam  a  participar  sem  resistência  dessa  nova  ordem  social.  (BAITELLO
JUNIOR, 2005, p.28)

Quando observamos os meios atuais pelos quais transitam as imagens hoje, as incansáveis
redes sociais, temos uma relação de contato e consumo ainda mais acelerados, ocorrendo as três
fases praticamente simultaneamente. As pessoas possuem certa ânsia em expor as imagens que as
representam, numa tentativa de alcançar a aceitação social desejada, que na cultura atual tem grande
influência das imagens, inferindo na sociedade a ideia da imagem própria, que deve ser cultivada e
preservada.

Fala-se também em visibilidade como a mais alta qualidade, como uma meta universal a ser
atingida. Na vida pública, nas empresas, na publicidade e até mesmo dentro das próprias
instituições  universitárias  e  científicas,  uma  das  metas  buscadas  é  a  visibilidade.
(BAITELLO JUNIOR, 2005, p.137)
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O corpo  ideal,  o  emprego  ideal,  as  experiências  perfeitas,  tudo  o  que  convivemos  tem
influência  das  imagens,  e  numa  era  em  que  a  iconofagia  predomina,  as  pessoas  também,
encontrando no perfil dos usuários das redes sociais grandes vitrines de personalidade, na medida
de quanto mais as pessoas se expõem, tentam se tornar visíveis para todos, mas apenas simulam e se
tornam apenas uma reprodução, constituídas de aparência. 

E  na  medida  em que  exposição  através  de  fotos  e  vídeos  em massa  se  torna  parte  do
cotidiano, a própria referência de se tirar uma fotografia, ou seja, reproduzir uma imagem, passa a
consumir as pessoas. As fotografias têm diversos campos de exploração, e um grande somatório de
estilos e técnicas, entretanto, o avanço tecnológico contribuiu mais uma vez para a acessibilidade
popular, e a posição de fotógrafo que antes era conhecida apenas por uma profissão, ou quem sabe
até um hobby, hoje já se tornou uma atividade cotidiana, que dispõem de um aparato tecnológico
extremamente acessível, não se necessitando mais de filmes e câmeras, que já estão dispostos no
telefones celulares, e um meio do qual essas pessoas podem descarregar a imensa carga de novas
imagens e conseguir reproduzi-las em um meio em que elas serão aceitas, as redes sociais.

Com um grande número de imagens circulando nessas redes, as opções de fotografia foram
devoradas também, moldando as redes para um mesmo ponto, em fotografias que acabam ocupando
o mesmo espaço. Nesse espaço a fotografia teve seu sentido esvaziado e passou a ser apenas um
componente narrativo, onde a pessoa expõe características que gostariam de transparecer e agregar
a  sua vida  virtual,  que  passa a  ser  administrada  conjuntamente  a  sua  realidade.  Dentro  dessas
narrativas, encontramos as selfies, fotografias que representam o “eu” de cada pessoa. As selfies não
nasceram com as  redes  sociais,  mas  tiveram nelas  uma  grande  representação  e  disseminação,
cabendo  a  proposta  das  pessoas  em  seus  determinados  perfis.  Nesse  tipo  de  fotografia,  uma
característica que se faz muito presente é a performance que as pessoas realizam na tentativa de se
adequar aos moldes referentes às imagens e/ou efeitos que essas pessoas desejam passar. Dessa
maneira, as selfies acabam reforçando as fases da iconofagia, uma vez que as pessoas são devoradas
nas redes sociais e realizam performances que serão aceitas quando realizarem o compartilhamento.
O  feedback das performances nas redes sociais  se faz possível  através dos mecanismos que as
mesmas oferecem, através de botões de “gostei” e dos comentários, os usuários podem averiguar o
quão  aceita  sua  imagem  foi  recebida,  o  que  acaba  acentuando  a  devoração  das  imagens  e  a
perseguição por feedback positivos. 

As fotografias selfie nem sempre são fotos que se encaixam em auto-retratos, quando os
indivíduos  viram  os  equipamentos  fotográficos  para  si  mesmo  e  disparam  o  clique.  Essas
fotografias têm, na verdade, como principal concepção a representação identitária do indivíduo a
partir de uma imagem, seja ela uma foto em auto-retrato ou não, alcançandos os mais variados tipos
de  cenário  possível,  como  roupas,  paisagens,  carros  e  bens  materiais  no  geral,  assim  como
fotografias  que  representam situações  cotidianas,  podendo representar  o  trabalho,  os  exercícios
físicos  ou  a  sua  alimentação.  E  é  dentro  deste  campo,  a  alimentação,  que  este  artigo  irá  se
aprofundar.

 
3.1. FOODIES: RENOVANDO A GASTRONOMIA

Criado a partir do selfie, o foodie é uma representação do “eu” assim como o selfie, mas a
partir da foto de alimento. Como já foi mencionada antes, a atividade gastronômica não representa
apenas  um hábito  biológico  de  sobrevivência,  pois  é  carregada se  significados  e  símbolos  que
representam esferas socioeconômicas e culturais das quais ela está inserida. Através da gastronomia
as pessoas podem transcender suas posições na escalada social, assim como conhecer outros níveis
culturais que ela oferece.  Mediante a isso, oferecendo essa possibilidade,  ela gera um efeito de
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sedução nas  pessoas,  que  passam a desejar  os  pratos  e  situações  que envolvam a  gastronomia
almejada, assim como os bens de consumo.

Ocorre  então,  uma  transferência  desse  significado  que  o  alimento  ou  a  situação
gastronômica possui para o indivíduo, representando que toda aquela cultura ou valores sociais
inerentes a gastronomia envolvida na foto, também são inerentes àquele sujeito. E como ocorre essa
transferência?  O  autor  canadense  Grant  McCracken  (2007)  escreveu  um artigo  a  respeito  das
transferências culturais do mundo culturalmente constituído para os bens de consumo, mas que
podem tranquilamente ser relacionado com a gastronomia. Em seu texto, o autor aborda as questões
do funcionamento da cultura e como ela passa a integrar os bens materiais. Segundo McCracken
(2007), a cultura atua de duas maneiras, como lente e como planta baixa. O sentido de atuar como
lente se deve porque a cultura mostra a nós como enxergas as coisas, coloca-se a nossa frente e
interfere no nosso julgamento dos acontecimentos, expondo como os fenômenos serão apreendidos
e assimilados. Quando se refere a “planta baixa”,  relata a maneira como nós vamos interpretar
aquelas informações, ou seja, como identificamos aqueles fatos, com o que se relacionam, de que
formam  de  relacionam,  organizando  dentro  de  nossa  mente  o  seu  devido  lugar,  como  numa
prateleira. 

Dessa forma é estabelecida a cultura para nós, mas como ela toma posse dos objetos e insere
significados sobre eles, como vimos na gastronomia? Grant mostra dois modos pelos quais ocorre
essa transferência: a publicidade e a moda. Entretanto, no mundo atual vivemos inúmeros processos
que fazem essa questão ampliar o seu sentido.  Os campos da moda e da publicidade,  de certa
maneira, ditam a nós o que temos que acreditar, o que faz muito sentido por serem os injetores da
cultura nos bens de consumo, possibilitando que os bens demonstrem a cultura de uma maneira
mais palpável. Mas, como mencionado a pouco, no mundo atual as relações se ampliaram com a
internet e as redes sociais, possibilitando a nossa participação no processo. Com a diversidade de
escolhas no entretenimento, por exemplo, não ficamos mais presos às programações da televisão,
pois  podemos transitar  entre  vários canais  do Youtube e realizar  a  própria  programação.  Logo,
observando o conceito da iconofagia e a sua relação com as redes sociais, é possível afirmar que as
redes sociais também ocupam um lugar de transpor significados culturais às imagens, transpostas
através  de  uma  narrativa  e  de  uma  performance  que  possibilita  essa  transição.  Na  obra  de
McMcracken, o autor também revela que existe uma performance nos objetos que tem o significado
cultural inseridos. 

Os objetos contribuem para a construção do mundo culturalmente constituído justamente
porque registram de maneira vital e tangível um significado cultural que sem eles seria
intangível. Com efeito, não é exagero dizer que os objetos têm uma função “performativa”
(Austin,  1963;  Tambiah,  1977)  na  medida  em  que  dão  ao  significado  cultural  uma
concretude que ele  do contrário  não teria  para  o  indivíduo.  O significado cultural  que
organize um mundo torna-se parte visível e demonstrável de tal mundo por meio dos bens.
(McCracken, 2007)

Essa  performance  é  a  mesma  que  encontramos  nas  redes  sociais  com  as  selfies,  e
consequentemente as foodies. A atribuição dos valores nos alimentos, em algumas ocasiões, ocorre
num primeiro  momento  com publicidade  ou  a  moda,  inserindo  nos  alimentos  ou  na  atividade
gastronômica significados culturais, tentando convencer as pessoas através da propaganda e dos
requintes gastronômicas que aquele alimento possui atributos desejáveis e, com sucesso, conseguirá
fazê-lo. Em seguida, após ter um valor social, cultural ou econômico adquirido e o alimento estar
sob a posse do indivíduo, este, através das redes sociais tenta expor e convencer os outros usuários,
através das foodies, que àqueles atributos que o alimento possui condizem com a sua posição ou
identidade cultural, social ou econômica.
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Resumidamente,  os  foodies  atuam nesse  campo de  intersecção entre  gastronomia,  redes
sociais e fotografia, constituem uma variedade dos selfies, e são atingidos pela iconofagia da mesma
maneira, uma vez que as pessoas consomem imagens de alimentos nas redes sociais e reproduzem
outras  imagens  de  alimentos  com a  intenção  de  absorver  as  características  socioeconômicas  e
culturais que a gastronomia proporcionou.

4. COMENDO COM OS OLHOS

Na tentativa de entender melhor como funcionam esses mecanismos na prática, observando
as foodies em seu habitat natural, as redes sociais. A escolha do Instagram foi realizada por conta se
representar uma rede social que apenas possibilita a inserção de fotos e um texto de apoio, ou seja,
uma  rede  social  criada  exclusivamente  para  o  consumo de  imagens.  Outra  vantagem é  que  o
instagram, na grande maioria  dos  casos,  é  utilizado por  meio do celular,  o que facilita  no seu
manuseio e consumo rápido de imagens, além de proporcionar a opção de upload das fotografias
tiradas pelo mesmo aparelho. Além disso, o Instagram proporciona um espaço de performance – no
sentido descrito por Goffman e Schechner (1985, 1988) – que possibilita e facilita busca por temas
que são marcados através das hashtags, representadas através de um símbolo (#) elas antecedem
palavras-chave que se tornam marcadores que associará as fotos que possuírem este código em sua
legenda à pesquisa da palavra-chave.

Em uma pesquisa rápida,  por meio das palavras-chave #food (180.131.465 publicações),
#yummy (72.100.562 publicações),  #instafood (52.001.002 publicações),  #delicious  (43.580.101
publicações)  e  #foodie  (28.805.532  publicações)  encontramos  um  alto  nível  de  utilização  e
consequentemente,  de  foodies  que  ali  foram  compartilhadas.  Se  contabilizarmos  as  três  mais
usadas,  encontramos  cerca  de  280  milhões  de  publicações  que  possuem selfies  relacionadas  a
comida.

    

FIGURAS 01 E 02 - PAINÉIS RETIRADOS ALEATORIAMENTE DO 
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INSTAGRAM, POR CELULAR, A PARTIR DAS HASHTAGS #FOOD

E #YUMMY. FONTE: INSTAGRAM (2016)

Observando as foodies que ali foram encontradas, é bem visível a presença da performance
da  qual  McCracken  utilizou  em seu  texto,  onde  as  imagens  compartilhadas  são  retratadas  de
maneira bem instigadora e convincente, certamente transmitindo as mensagens culturais que estão
intrínsecas àquela imagem.

É  possível  perceber  também  que  existem  alguns  padrões  temáticos  nas  selfies,  que
acompanhados de outras hashtags ajudam a compor o conceito que o usuário que compartilhou
gostaria  de  passar.  Entre  elas,  um dos  padrões  que  chamaram a  atenção  e  que  merece  maior
profundidade de estudo e observação são as foodies relacionadas aos hábitos alimentares saudáveis.
Pela incidência de fotografias e de feedback positivos, averiguados através dos “curtir”, a tendência
do estilo de vida saudável demonstra que está avançando bastante na comunidade virtual, pois tem
uma questão ética envolvida, que é a saúde, mas também envolve a parte estética, na promessa que
àquela alimentação irá ajudar a gerar corpos esteticamente bem aceitos pela sociedade.

Além da observação das foodies em seu habitat,  uma pesquisa quantitativa foi realizada
através da plataforma de formulários online da Google, o Google Forms, executada no intervalo de
um mês, do dia 13.04.2016 até o dia 13.05.2016, coletou 106 respostas, sem realizar qualquer filtro
de idade, gênero ou capacidades técnicas. A pesquisa teve uma maior participação das pessoas entre
18 a  40 anos  (71,7%) e  indagou os  participantes  a  respeito  das  suas  experiências  e  visões  do
compartilhamento de fotografias de alimentos nas redes sociais.

Foram indagados sobre sua opinião a respeito da gastronomia, sendo que 41,5% encaram a
gastronomia como “uma arte para os olhos e o paladar”, 33% acham que a gastronomia é “uma
forma de conectar pessoas”,  17,9% concordam que é uma “expressão de um estilo de vida”,  e
apenas 4,7% acham que a gastronomia tem como função “simplesmente para nutrir”. 

Isso  confirma  as  teorias  de  McCracken  aqui  abordada,  onde  as  pessoas  realmente  não
encaram o ritual da alimentação apenas como um fator biológico, mas como um ritual carregado de
significados. É confirmada também a observação realizada por meio do instagram, onde foi possível
observar  algumas  categorias  dentro  do  ramo  das  foodies,  que  podem  ter  valores  culturais,
representado por comidas típicas e turísticas, econômicas, sentido que é encontrado nas fotos que
apresentam alimentos e experiências gastronômicas, como comer fora, que demonstram um poder
econômico  compatível  para  poder  realizar  a  fotografia  e,  dedutivamente,  consumir  o  alimento,
como vimos anteriormente na época medieval nos reinos e seus banquetes. E, por fim, é possível
averiguar  uma categoria  dentro da área social,  utilizando de uma mensagem de estilo  de vida,
exemplificada com as foodies de alimentos saudável.

De forma mais direta, na pesquisa, foi abordada a questão do compartilhamento de fotos de
alimentos  nas  próprias  redes  sociais,  sendo  dividida  em  duas  modalidades:  a)  fotos  de
gastronômicas que a própria pessoa fez; e b) fotos compartilhadas em restaurantes, bares e afins.
Seguindo  os  dados  disponibilizados  pelo  SECOM  -  Secretaria  de  Comunicação  Social  da
Presidência da República em sua “Pesquisa Brasileira de Mídia”, realizada no de 2005, é observado
que os setores de idades que mais utilizam a internet, e consequentemente os seus aplicativos, são
os mais jovens. Segundo a pesquisa, é crível inferir que as duas faixas de idade que mais se utilizam
dos meios são entre 16-25 anos e 26-35 anos, e a partir daí as taxas de consumo e uso começam a
decrescer. Sendo assim, buscando cercar qual o espaço que as foodies possuem na redes sociais,
optei por realizar  um filtro de respostas mediante apenas a  idade,  com a intenção de cercar as
pessoas que estão em maior contato com as redes sociais e novas tecnologias, classificando dentro
dos critérios da pesquisa apenas duas faixas de idades que se mostravam nas escolhas: a) 18-21
anos; e b) 22-30 anos.
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Após a justificativa desta escolha, e agora, retomando as perguntas e avaliando as respostas,
temos para as perguntas a) você já postou fotos de alimentos que a você mesmo fez? e b) Você já
postou fotos de alimentos em restaurantes, bares e afins? onde eram possíveis 4 alternativas, com 4
graus de envolvimento. As respostas mostram que nos dois públicos, é relativamente baixo o índice
de  pessoas  que  nunca  compartilharam  alguma  foto  de  alimento  quando  visitou  algum
estabelecimento comercial através das redes sociais, sendo que de 18-21 anos apenas 24,2% nunca
postaram, enquanto as respostas da faixa 22-30 anos obtêm 36% de respostas que também não
realizaram as  fotos  nenhuma vez.  Por  outro  lado,  esta  porcentagem sobe  para  os  mais  jovens
quando  são  questionados  a  respeito  dos  alimentos  que  eles  mesmos  produziram,  obtendo  um
acréscimo de 12,2% nas respostas das pessoas entre 18-21 anos, e atingindo a marca de 36,4% de
respostas dos que nunca fotografou e compartilhou as imagens nas redes sociais  dos alimentos
confeccionados por si mesmo. Entretanto, quando temos o mesmo questionamento feito para as
pessoas entre 22-30 anos o cenário acaba se invertendo, pois a taxa de pessoas que nunca postou
alguma  foto  de  alimento,  dessa  vez  feito  por  ela  mesmo,  cai  em  relação  às  fotos  em
estabelecimentos  comerciais,  alcançando  uma  redução  de  8%  em  relação  a  pergunta  anterior,
somando 28% das pessoas que nunca realizaram fotos, e compartilharam em suas redes sociais, de
pratos confeccionadas por elas próprias.

O que se pode concluir é que mesmo que se encontre alguma divergência de idades sobre a
preferência de sair para comer ou testar os próprios talentos culinários, é baixo o índice de pessoas
entre 18 e 30 anos que nunca compartilhou uma foto de alimentos nas redes sociais, comprovando
que a gastronomia realmente seduz as pessoas e se torna parte delas,  ao ser incorporada pelos
selfies. Isso fica evidente quando verificamos outro dado gerado pela pesquisa, quando as pessoas
foram perguntadas sobre qual a motivação as pessoas tem ao postar uma foto de alimento nas redes
sociais, e as duas respostas mais encontradas são “exibir a capacidade de cozinhar e preparar belos
pratos” (42,5%) e “expressar um estilo de vida” (24,5%), tornando possível reafirmar o argumento
de que a relação entre as selfies e a iconofagia está muito interligada, visto que as pessoas realizam
as selfies, ou mais especificamente as foodies, com a intenção de agregar valor a sua persona dentro
das redes sociais, como por exemplo expor a capacidade de cozinhar ou de possuir um hábito de
vida  saudável,  mostrando  que  as  vontades  de  se  tornar  imagem  e  se  mostrar  imagens  estão
aumentando e evoluindo junto com as redes sociais.

5. CONCLUSÃO

A  dupla  experiência  da  gastronomia  e  iconofagia  mostram-se  como  dois  fenômenos
importantes na sociedade contemporânea e acabam atuando juntos quando verificamos as redes
sociais. Enquanto a gastronomia atua como uma atividade capaz de inserir  significados sociais,
econômicos e culturais para a valorização do alimento e convencimento de seu consumo, temos
através das foodies, as selfies de alimentos, a utilização desses valores para associar a uma imagem
virtual que é construída pelo indivíduo nas redes sociais.

Os resultados obtidos nas pesquisas e nas análises das fotos realizada através do Instagram
vem a comprovar a argumentação de que a relação das pessoas com as imagens de alimentos nas
redes sociais se mostra um fenômeno com várias nuances e ampla discussão. O campo de pesquisa
demonstra que existem ainda muitas situações a serem exploradas, dada a complexidade social que
as redes sociais inseriram no mundo, criando um universo imagético a parte, do qual vários estudos
ainda estão desvendando os desdobramentos deste campo. E, acompanhado a esta temática, temos a
gastronomia, uma atividade que está inserida na sociedade desde os seus primórdios e se mostra
fundamental  para  a  composição  sociocultural  que  temos,  andando  sempre  ao  lado  do
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desenvolvimento e dos novos movimentos. Isso se mostra quando vemos a sua participação nas
redes sociais, ajudando a compor as identidades dos usuários em seu perfil.

Entretanto, essa composição e performance que as pessoas vem realizando dentro das redes
sociais se mostra muito prejudicial,  uma vez que na tentativa de se “melhorar”, elas acabam se
rendendo cada vez mais às imagens, buscando se enquadrar dentro dos modelos ou qualificações
que lhes permitem a inserção social dentro deste novo meio.

Alimentar-se  de  imagens  significa  alimentar  imagens,  conferindo-lhes  substância,
emprestando-lhes os corpos. Significa entrar dentro delas e transformar-se em personagem
(recorde-se aqui a origem da palavra  persona  como máscara de teatro). Ao contrário de
uma apropriação, trata-se aqui de uma expropriação de si mesmo. (Baitello, 2005, p.130)

Essa  aparência mantida  nas  redes  sociais  e  que se mostra como principal  motivador  da
reprodução das imagens de alimentos nos perfis dos usuários, demonstra que a era da iconofagia,
descrita por Baitello Junior se mantém atual e extremamente difundida, numa busca interminável
para ser visto e apreciado, bem como as imagens são pelas pessoas.

Quanto  mais  vemos,  menos  vivemos,  quanto  menos  vivemos,  mais  necessitamos  de
visibilidade. E quanto mais visibilidade, tanto mais invisibilidade e tanto menos capacidade
de olhar. (Baitello, 2005, p.116)

As  redes  sociais  demonstram a  oportunidade do compartilhamento  de  informações  e  de
contato,  bem como nos  primórdios  a  gastronomia  mostrou,  porém,  o  que  vemos  é  distância  e
consumo de imagens, imagens frias e que acabam nos consumindo. A finalidade do contato foi
trocada pela necessidade de se expor, de conseguir breves momentos de vitória sobre a morte, mas
que acabam se tornando vazio, onde as pessoas são peça secundária e a imagem a protagonista. A
era da iconofagia mostra que num mundo acelerado e de amplo e intenso consumo, é preciso olhar
mais para dentro do que para fora, desligar um pouco o filtro e recuperar o controle do próprio
corpo que foi cedido às imagens, ou continuaremos a ser devorados por elas.
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RESUMO 
  
A sintaxe da Umbanda não é composta somente de palavras (em discursos, orações e letras das 
canções), mas sim pelo conjunto no qual incluem-se ritos e objetos carregados de simbologias, o 
sincretismo com outras religiões (catolicismo, espiritismo, candomblé e hinduísmo), a dança dos 
corpos como expressão viva da espiritualidade, o chamado ancestral dos atabaques, as manifestações 
e falas de caboclos e caboclas, pretas e pretos velhos, exus; e se completa com a participação da 
assistência (o público consulente) que busca a cura física, espiritual ou a solução de problemas de 
ordem pessoal ou de práticas cotidianas da vida em sociedade. Cada gira (nome dado ao culto na 
Umbanda) encena, compacta e complexamente, a história, os dramas, os conflitos de classes, os 
anseios e o imaginário brasileiros, inscrita em luz, som e movimento sobre os corpos-mídia dos 
médiuns. A partir da metodologia da observação participativa, dos estudos do ritual e da análise do 
registro fotográfico de uma gira, este artigo tem como objetivos principais traçar um breve panorama 
da Umbanda no Brasil e em Curitiba; relacionar a estética da religião e Antropologia do Consumo; 
mas, principalmente, apresentar a Umbanda como campo de investigação interdisciplinar. Os 
resultados apontaram para os estudos do corpo mediúnico como mídia, pois complexamente 
concatena linguagem, mensagem e imaginário numa estética singular.  
 
Palavras-chave: Umbanda; Estética; Consumo Ritual; Imaginário. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Conforme Concone (1987), a Umbanda é uma recente religião brasileira caracterizada pelo 
sincretismo de origens negras (macumba, candomblé), ocidentais (kardecismo, catolicismo) e de 
culturas indígenas. Recentemente, ao visitar e observar os principais terreiros de Umbanda de 
Curitiba, especialmente o nosso campo de pesquisa, o Terreiro de Umbanda Vovó Benta, verificamos 
que a natureza sincrética dessa religião é viva, ou seja, continua a se aproximar e absorver elementos 
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filosóficos e estéticos de outras matrizes religiosas, em especial o hinduísmo, que se mostra 
igualmente sincrético e apresenta conceitos como reencarnação, chakras e práticas meditativas, 
assimilados nos rituais do terreiro. Para Ortiz (1976, p. 119), a Umbanda é “[...] uma síntese do 
pensamento religioso brasileiro, no qual elementos negros, brancos e índios (visto através da 
ideologia branca e de classe), integram o universo da religião”. Com algumas controvérsias entre 
diferentes autores, a versão mais aceita para a palavra “umbanda” é sua origem africana que significa 
“tenda do sacerdote” e, de maneira geral, designa o “sacerdote que trabalha para a cura” (MATTA E 
SILVA, 1996). 

Do catolicismo, alguns santos são identificados com os orixás, deuses da mitologia do 
candomblé que representam as forças da natureza e, em última análise, arquétipos do inconsciente 
coletivo. A proximidade com o kardecismo e o candomblé se dá na incorporação de entidades como 
comunicação entre a realidade e o sobrenatural. No candomblé, as entidades são os orixás e no 
kardecismo espíritos de pessoas desencarnadas. Na Umbanda, além dos orixás, os espíritos possuem 
uma identidade social: caboclos, caboclas, pombajiras, boiadeiros, marinheiros, ciganos, mendigos, 
exus-mirins, baianos, pretos-velhos, pretas-velhas. 

O panteão de entidades umbandistas é vasto e muitas destas são identificadas por nomes, 
representam guias espirituais de pais e mães de santos, e acabam por identificar os terreiros tais como 
os terreiros Pai Maneco, Vovó Benta, Pai Tomás, Tio Antônio, Vó Benedita, Caboclo Tupinambá, 
Caboclo Sete Cachoeiras, Cabocla Jurema, Caboclo Rompe Mata e Chico Baiano, todos localizados 
em Curitiba. Neste sentido, o papel social da Umbanda começa pela identificação de seus seguidores 
com a casa que os acolhe regidas por entidades espirituais que direcionam políticas, formas de 
relacionamento, direcionamento e preceitos que criam um tipo de assinatura espiritual, ou seja, 
nenhuma casa de Umbanda – apesar dos princípios semelhantes – é exatamente igual às demais. Tudo 
isso gera empatia, diversidade e identificação com o terreiro por parte da assistência (nome dado ao 
público que busca a Umbanda para soluções de problemas de diferentes ordens). 

A sintaxe da Umbanda não é composta somente de palavras (em discursos, orações e letras 
das canções), mas sim pelo conjunto no qual incluem-se ritos e objetos carregados de simbologias, o 
sincretismo com outras religiões, a dança dos corpos como expressão viva da espiritualidade, o 
chamado ancestral dos atabaques, as manifestações e falas de caboclos e caboclas, pretas e pretos 
velhos, exus; e se completa com a participação da assistência (o público consulente) que busca a cura 
física, espiritual ou a solução de problemas de ordem pessoal ou de práticas cotidianas da vida em 
sociedade. Cada gira (nome dado ao culto na Umbanda) encena, compacta e complexamente, a 
história, os dramas, os conflitos de classes, os anseios e o imaginário brasileiros, inscrita em luz, som 
e movimento sobre os corpos-mídia dos médiuns. 

Assim expostos tais apontamentos e, a partir da metodologia da observação participativa, dos 
estudos do ritual e da análise do registro fotográfico de uma gira, este artigo tem como objetivos 
principais traçar um panorama da Umbanda no Brasil e em Curitiba; e apresentar a Umbanda como 
campo de investigação interdisciplinar. A escolha pelo Terreiro Vovó Benta, como corpus da 
pesquisa, se deu por características peculiares ao terreiro: a padronização rigorosa do ritual, a 
dedicação dos membros à comunidade e uma apurada estetização dos rituais com elementos cênicos, 
sonoros e visuais que amplificam os efeitos de sentidos para quem participa das giras (médiuns) e 
para quem assiste aos rituais (público). Os resultados apontaram para os estudos do corpo mediúnico 
como mídia, pois complexamente concatena linguagem e imaginário, é meio e mensagem expressos 
por uma estética singular.  
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2. A UMBANDA NO BRASIL E EM CURITIBA 
 

Segundo Negrão (1993, p. 113), a padronização de ritos e os primeiros passos de 
institucionalização da Umbanda aconteceram no início da década de 1920 no Rio de Janeiro, quando 
kardecistas de classe média, atraídos pelos espíritos de pretos-velhos e caboclos, incorporados nos 
terreiros de macumba cariocas, adentraram e assumiram sua liderança. Nascida na capital do Brasil, 
a Umbanda espalhou-se pelo país, principalmente São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. O Censo 
Demográfico Brasileiro 2010, em comparação ao senso do ano 2000, mantém o Rio Grande do Sul 
como o estado com maior número de autodenominados umbandistas do país (34,45%), seguido de 
São Paulo (25,42%) e Rio de Janeiro (22%). Em relação ao Censo 2000, o Paraná teve um aumento 
de 35,83% da população que se autodeclara umbandista. As regiões com mais seguidores da 
Umbanda são a Sudeste (51,27%) e a Sul (38,37%), que juntas somam 89,64% dos autodenominados 
umbandistas no Brasil, dado que derruba o principal preconceito do senso comum que é associar a 
religião aos estados do Nordeste. 

 
TABELA 1 – PARTICIPAÇÃO DA UMBANDA NO BRASIL: 

 
Religião Autodenominada Participação (%) 
Católica Apostólica Romana 64,6 
Evangélicas5 44,3 
Espírita 2,0 
Umbanda e Candomblé 0,3 

 
FONTE: CENSO 2010 

 
 
Os Estados tiveram um crescimento de mais de 100% do número de seguidores da Umbanda, 

se comparado entre 2000 e 2010 foram Roraima (176,32%), Amapá (153,00%) e Santa Catarina 
(106,10%). Além desses, outros Estados também apresentaram aumento foram Sergipe (95,29%), 
Amazonas (70,12%), Ceará (46,17%), Paraná (35,83%), São Paulo (30,88%), Rio Grande do Sul 
(25,13%), Pará (24,02%), Maranhão (22,80%), Piauí (15,85%), Mato Grosso (13,88%), Distrito 
Federal (8,47%) e Rondônia (2,82%). Curiosamente, o Rio de Janeiro, estado onde surgiu a Umbanda, 
passou de 32,02% (em 2000) para 22% em 2010. 

Os dados coletados pelo Censo 2010 apontam que a Umbanda não possui representação na 
zona rural e que está exclusivamente presente nos centros urbanos (0,4% da população brasileira), 
sendo 32 anos a idade média dos umbandistas. Outro dado que chama a atenção é que o Espiritismo 
(31,5%) e a Umbanda (12,9%) são as religiões com maior número de pessoas com ensino superior 
completo. Por ser uma religião recente, a Umbanda está engatinhando se comparada às religiões 
tradicionais do país (são mais de 405 mil pessoas autointituladas umbandistas no Brasil). Fundada 
em novembro de 1908, a Umbanda, além de nova é cercada de preconceitos que influenciam nesses 
índices, pois muitos seguidores podem ter informado para o censo que eram católicos ou espíritas. 

A pesquisa “Pra ver a Umbanda passar: do esquecimento à lembrança – mapeamento dos 
terreiros umbandistas de Curitiba”, realizada pela historiadora e cientista social Luciana Patrícia de 
Marais, foi a base do documentário “Pra ver a Umbanda passar” (2007), dos diretores Luciano Coelho 
e Marcelo Munhoz. Na época, a pesquisa apontou que Curitiba comportava 83 terreiros oficiais e 
                                                 
5 Evangélicas (22,2%), Evangélicas de Missão (4%), Evangélicos de Origem Pentecostal (13,3%) e Evangélica Não 
Determinada (4,8%). 
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destacou a diversidade de políticas, filosofias, denominações e discursos, desde terreiros pequenos 
que atendiam menos de 10 pessoas ou trabalhavam só com as consultas, até terreiros que recebiam 
mais de 1500 pessoas (entre médiuns e assistência) para os cultos e trabalhos nas praias em datas 
comemorativas. A pesquisa apontou que a Regional do Boqueirão era a que possuía maior 
concentração de espaços umbandistas em Curitiba. 

 
3. UM BREVE HISTÓRICO DO TERREIRO VOVÓ BENTA 

 
O campo de pesquisa, objeto deste artigo, é instituição religiosa Terreiro de Umbanda Vovó 

Benta. Fundada em 14 de junho de 2013, com sessões realizadas na residência da fundadora do 
terreiro, Mãe Lilian de Iemanjá. No início, a fundadora reestruturou sua casa para comportar um novo 
ambiente. O pomar da família se tornou o Jardim dos Orixás e a garagem uma cantina, o lugar onde 
recebia os amigos passou a ser o terreiro onde, aos sábados, passaram a ter os rituais de Umbanda, as 
giras. A extensão da área passou a acomodar a assistência, os consulentes. Segundo a Mãe Lilian, sua 
instituição deveria abrigar de dez a doze médiuns, que atenderiam em média dez pessoas, em passes 
e atendimentos espirituais. Entretanto, o trabalho cresceu muito além do esperado e, no prazo de um 
ano, a casa comportava mais de oitenta e cinco médiuns. 

Com o rápido crescimento, foram ampliados os números de rituais durante a semana para as 
quintas-feiras, mas, mesmo assim, era necessário um ambiente maior, devido ao número de 
frequentadores que aumentava a cada dia. Na busca por um espaço maior, mas sem sucesso, os 
dirigentes relatam que diante dessa dificuldade questionaram a entidade regente do terreiro sobre uma 
suposta solução para essa dificuldade. A reposta da Preta Velha Vovó Benta, foi que esse lugar já 
estava preparado e que os pais de santo passavam em frente todos os dias e que nesse ambiente tinham 
duas araucárias. 

 
Preconizado pelos guias espirituais da casa (Vovó Benta e S. Curumataí) começamos a busca 
pelo novo espaço. Não encontrando o local, questionamos a Vovó Benta como poderíamos 
observar melhor para encontrar o espaço. Então, com muita paciência e carinho, ela nos 
informou que o lugar estava bem perto, que passávamos todos os dias por ele e que lá haviam 
2 araucárias. Um dia depois, Mãe Pauline passa por um barracão no momento em que 
colocavam a placa para disponibilização. Mãe Lilian com mais alguns irmãos da corrente 
visitam o local e por mais sinistro que o local pudesse parecer, as duas araucárias estavam 
lá... então este era o local com certeza. (TERREIRO VOVÓ BENTA, 2016) 

 
 Hoje o Terreiro Vovó Benta opera no Bairro Alto, com o número crescente de 300 médiuns e 
atendendo em média 1.400 pessoas por mês. Como toda instituição religiosa, o terreiro possui custos 
operacionais. Como não cobra por seus atendimentos6, se mantém por meio de uma contribuição 
mensal de 40 reais de seus membros e por meio de eventos, rifas e outras formas de arrecadar fundos 
para manter seus projetos sociais. A caridade é a principal pulsão do terreiro. 
 Para Negrão (1993) a grande influência mobilizadora sobre a Umbanda tem origem no 
Espiritismo, pelo fato uma grande parte dos pais e mães de santo terem sua formação espírita ou 
mediúnica nas mesas-brancas, aderindo posteriormente às giras. A generalizada presença da caridade 
é uma das principais contribuições das ideias de Allan Kardec somada ao amor ao próximo do 
catolicismo.  

                                                 
6 A ética das instituições de umbanda prega a caridade, a ajuda ao próximo, especialmente a população carente. Como já 
apontado, existem diferentes terreiros com políticas de gratuidade e cobranças por consultas ou demandas, não é o caso 
o Terreiro Vovó Benta, cujo o preceito é não cobrar por consultas e atendimentos. Os projetos culturais são “pagos” com 
a doação de alimentos direcionados à creche e à marmita solidária. 
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Ao praticar a caridade não são apenas dos clientes os favorecidos, mas também os médiuns 
e os próprios guias que se elevam na hierarquia espiritual, garantindo no primeiro caso uma 
reencarnação mais favorável e no segundo caso, ascensão no mundo dos espíritos. A teoria 
kardecista da reencarnação e da evolução espiritual é o pano de fundo motivador da caridade 
umbandista. (NEGRÃO, 1993, p. 116) 

 
 A vocação à caridade do Terreiro Vovó Benta pode ser medida conforme os projetos sociais 
que ela coordena. Dentre esses projetos, figuram: Marmita Solidária; a doação de alimentos para a 
Creche Irmã Clementina; escolinha de Umbanda; Cabeleireiro Solidário; Oficina de Artesanato, 
Costureiras Solidárias e Grupo de Ajuda Mútua. 
 Antes de prosseguirmos, se faz necessário o esclarecimento de algumas palavras ou 
expressões comumente empregadas pelos umbandistas. Seguem as tabelas 2 e 3: 
 

TABELA 2 – A LINGUAGEM DA UMBANDA 
 

Gira Sessões e rituais de umbanda 
Assistência Local onde se encontra as pessoas que frequentam as giras apenas como consulentes. O público 

consulente. 
Preceito Regimento interno da instituição. Regras rituais de preparação dos médiuns para as giras, o amaci, 

entre outros ritos. 
Congá Altar com as representações dos orixás e entidades. 
Defumação  Queima de ervas com a função de limpar e equilibrar o ambiente e os os corpos de médiuns e da 

assistência. 
Obi Obi é a semente de uma palmeira africana muito utilizada para descobrir o Orixá que rege a vida de 

um seguidor da Umbanda. 
Amaci Vem da palavra “amaciar”, “tornar receptivo”. O ritual de batismo na Umbanda. 
Amalá Oferenda alimentar aos Orixás e entidades. Cada Orixá ou entidade tem seu alimento específico. 
Cambone Médium que auxilia outros médiuns nas consultas do público. 
Orixá de 
Cabeça 

Cada médium ou pessoa possui um orixá pelo qual organiza sua vida, seu comportamento, sua 
identidade. 

Ponto  É a canção ou o conjunto de canções utilizadas nos rituais. 
Quimbanda Linha de entidades e orixás que forma o lado controverso da mitologia, a sombra – Exus, por exemplo, 

são da Quimbanda, se opões à Umbanda, entidades de Luz. 
 

FONTE: OS AUTORES 
 
 

TABELA 3 – ORIXÁS CULTUADOS NA LINHA DE UMBANDA NO TERREIRO VOVÓ BENTA 
 

ORIXÁ SINCRETISMO ELEMENTO DA 
NATUREZA 

CORES NATUREZA 
ARQUETÍPICA 

Oxalá Jesus Cristo Céu, Ar Branco Tranquilidade. Proteção. 
Iemanjá Nossa Senhora dos Navegantes Águas do Mar Azul e Branco Saúde. Proteção. 

Iansã Santa Bárbara Tempestade, Ar, 
Ventos 

Laranja Guerreira. Temperamento 
explosivo. 

Ogum São Jorge Fogo Vermelho e 
Branco 

Guerreiro. Proteção. Abre 
caminhos. 

Oxum Nossa Senhora Aparecida Aguas doces Amarelo Vaidade. Beleza. Proteção. 
Oxóssi São Sebastião Florestas Verde Cura. Conselheiro. 
Xangô São Jerônimo Terra, pedreira, 

montanhas 
Marrom Justiça. Força. Energia. 

 
FONTE: OS AUTORES 
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4. O PROFANO E O SAGRADO: IMAGINÁRIO, ESTÉTICA E CONSUMO 

 A biologia ensinou que os seres vivos possuem uma origem dual, a começar por sua 
constituição orgânica composta por cadeias (binárias) de carbono. Os seres pluricelulares, na 
reprodução sexuada, nascem da integração de dois gametas – masculino e feminino – onde cada um 
contém metade das informações genéticas para a composição de um novo ser. Na reprodução 
assexuada, os seres unicelulares dividem-se, originando dois novos seres, e cada um originando dois 
outros, sucessiva e infinitamente, enquanto houver condições. No universo vivo da natureza, esse é o 
movimento dinâmico e alternado entre unidade e divisão, que nega a principal força oponente da vida: 
a morte. Curiosamente, o terreiro é um espaço em que a vida e a morte se encontram harmonicamente, 
assim como outras oposições tais como as distinção de classes, o bem e o mal, a luz e a trevas. 
 A biologia constitui a primeira realidade do homem. Ciente da morte inevitável, o ser humano 
cria uma segunda realidade em que pode ser imortal, selando definitivamente sua essência binária: 
sobrevive como filho da fecunda relação entre a realidade (biológica) e o imaginário (cultural). Em 
relação à realidade primeira, para Morin (1997, p. 80), o imaginário é uma estrutura antagônica e 
complementar sem a qual não haveria o real para o homem ou nem mesmo a realidade humana. A 
cultura constitui “uma espécie de sistema neurovegetativo que irriga, segundo seus entrelaçamentos, 
a vida real de imaginário, e o imaginário de vida real” (p. 81). 
 A partir do surgimento da consciência, o homem promove seu êxodo do mundo natural em 
direção à cultura, desenvolvendo a razão e a linguagem para transmitir o pensamento para os membros 
do grupo, deixando de “[...] depender exclusivamente do arbítrio das intempéries do clima e do meio 
ambiente (tornando-se independente dos deuses)” (PEREIRA, CAMARGO E STECZ, 2016, p. 16) 
fuga do paraíso para constituir a cultura. Em outros termos, a humanidade cria seus próprios espaços, 
sempre preenchidos de racionalidade, afastando cada vez mais de suas origens, o homem se torna 
profano – palavra de origem latina que significa “[...] aquilo/aquele que está fora do lugar sagrado” 
(Idem, p. 17). 
 O sagrado, portanto, passa a ter um sentido de oposição à cultura, pois representa a volta às 
origens naturais, à inconsciência, às sombras, ao irracional. O sagrado representa um espaço/tempo 
em que o homem precisa dar vazão a seus instintos, a suas intuições, fantasmagorias, percepções 
insensatas, permitir-se invadir (entheos, raiz das palavras entusiasmo e entidade, e significa ser 
invadido por deuses) por ideias que vão além do profano cotidiano de nossas vidas. Os ambientes de 
culto e arte funcionam como pontos de fuga de toda essa racionalidade profana. O mundo do sagrado 
é um mundo de percepções aguçadas, sensações intensas, experiências memoráveis – o espaço da 
aisthesis. Neste ponto, o sagrado e a estética se esbarram, pois é a estética uma técnica para operar 
com os elementos do sagrado, pois “[...] o sagrado e o estético provêm da mesma origem obscura e 
confusa do começo dos tempos – quando os afetos orientavam o pensamento” (PEREIRA, 
CAMARGO E STECZ, 2016, p. 18). 
 Em nossa cultura profana, o sagrado passa a ser permitido, mas contido em lugares especiais 
(templos, igrejas, terreiros), em um tempo determinado e a partir de regras, leis e rituais específicos, 
tanto que, se o sagrado se manifesta em locais públicos, a cultura corre o risco de ser subvertida. Para 
Galimberti (2012), o sagrado é o lugar do indiferenciado, onde o bem e o mal, o justo e o injusto, o 
bendito e o maldito se confundem, espaço do que a humanidade se emancipou, mas sem poder 
suprimir o fundo enigmático e obscuro do qual, por medo, o homem tende a se afastar e, ao mesmo 
tempo, é atraído para suas origens. 

 
O sagrado refere-se ao mundo estético da sensibilidade insensata que os humanos entendem 
como alheio à razão e, por isso mesmo o temem, ao mesmo tempo em que são atraídos para 
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ele, como quem se vê magnetizado pela origem de sua própria criação. [...] os elementos ditos 
sagrados, da maioria das religiões, têm por função precípua gerir as relações conflitantes que 
frequentemente ocorrem entre o plano estético e o plano lógico da cultura (PEREIRA, 
CAMARGO E STECZ, 2016, p. 19) 
  

O mito é um sistema formado pelo conjunto equilibrado entre narrativa, ritual, totem, tempo 
e magia, um sistema mítico (CAMARGO, 2013). Esse conjunto, ou partes dele, se manifesta na 
cultura em diferentes espaços, tempos, suportes, linguagens, gêneros, discursos, narrativas. O mito 
não é apenas uma narrativa antiga, ancestral, pois se manifesta de diferentes formas na cultura, sendo 
as narrativa midiáticas um dos espaços de consumo e reatualização dos mitos. No entanto, 
entendemos que existe uma aderência natural entre mito e rituais religiosos, a estética e o sagrado, a 
linguagem e o imaginário, especialmente nos cultos da Umbanda. Cada culto observado no Terreiro 
Vovó Benta, de janeiro a julho de 2016, compõe diferentes narrativas em torno de deuses, entidades, 
elementos da natureza. Pois, é “[...] pela narração que se constroem os mitos e com eles a memória 
dos homens. E não há como se construir a memória sem uma linguagem que a expresse” 
(COUTINHO, 2003, p.27). 

O terreiro observado promove o consumo ritual de narrativas que são rememoradas, renovadas 
e experimentadas semanalmente por médiuns e assistência. Segundo Peirano (2003), o ritual é 
também caracterizado pela sequência ordenada e padronizada de palavras e ações estruturadas em 
graus variados de convencionalidade, estereotipia, condensação e repetição. De forma geral, o ritual 
é o equivalente à pragmática do mito, isto é, o mito é o ser e o rito é o fazer. Na visão de Lévi-Strauss 
(2008), mito e ritual se complementam. Peirano (2003, p. 10) considera o ritual um fenômeno especial 
que aponta e revela representações e valores de uma sociedade, ao mesmo tempo em que expande, 
ilumina e ressalta o que já é comum ao grupo. Nesse sentido, o terreiro cumpre seu papel ritualístico, 
não só por dar forma ao imaginário, traduzindo-o em linguagem e signos (luz, som e movimento), 
mas por operar sentidos que resultam em expressões corporais que ganham uma dimensão fantástica, 
mágica e potencialmente mítica. Para Da Matta (2010, p. 11), a ritualização do mundo é o equivalente 
a uma produção cultural “porque ritualizar é inventar o drama e dramatizar é chamar atenção para 
alguma coisa que passava despercebida”.  

Portanto, as narrativas míticas da Umbanda não apenas consumidas do ponto de vista do 
público, que assiste a um ritual bem ordenado, espetacular e de linguagem teatral (arte que opera com 
a estética, trazida para dentro de um espaço sagrado, igualmente estético). Tais narrativas são também 
vivenciadas pelo público que é convidado para dentro do terreiro para receber defumação, passes, 
cura e que, em muitos casos, entregam seus corpos a incorporações para descarrego. Médiuns e 
público fazem de seus corpos mídias que, ao mesmo tempo, são meios e mensagens, ocupam o espaço 
entre os planos físicos e metafísicos. 
 

5. EFEITOS ESTÉTICO-VISUAIS DA UMBANDA 
 
Como os estudos desta pesquisa apontam, a Umbanda é carregada de expressões e símbolos 

trazidos para o rito como artefatos de uso espiritual, a fim de intermediar relações entre os espíritos, 
o corpo que os recebe e aos que buscam auxílio nessa religião. Assim, a Umbanda reflete experiências 
sociais e religiosas, mas também produz sentidos estéticos que podem ser analisados em seu 
movimento, sua luz (e sombra) e seus sons. Neste artigo, a análise se dá pelo visual, tendo em vista 
que parte da observação participativa que resultou em fotografias, imagens estas que, pela teoria da 
fotografia, podem ser descontruídas em categorias de realidade, como apontam os estudos de Kossoy 
(2002).  

Para Kossoy (2002), a análise fotográfica se dá pelo que se chama de coordenadas da situação 
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e elementos constitutivos da imagem. O primeiro, refletindo o espaço e o tempo em que a imagem é 
registrada, refere-se à natureza da localização da feitura da imagem em seu tempo e espaço. Assim, 
quando tomada no instante presente, circunscrita na primeira realidade, a fotografia é passado, pois 
diz sobre o que foi, e aquilo que a câmera registrou a partir do olhar do homem, não apenas 
manipulador do equipamento, mas do seu próprio tempo e lugar. O segundo, sobre os elementos 
constitutivos da imagem, traz o diálogo entre a tríade fotógrafo-tecnologia-assunto. Mirando o que 
desperta interesse em seu olhar, o fotógrafo, mediado pela tecnologia, seleciona, dentro das 
coordenadas de situação, apenas um quadro do todo, do assunto. Assim, a fotografia não corresponde 
a uma realidade soberana, mas a uma interpretação da realidade. A esta condensação do tempo-espaço 
em um registro, Kossoy (2002) chama de segunda realidade. 

Estando disposta, assim, a uma observação-contemplação-registro de um instante, a fotografia 
corresponderia a uma segunda realidade, embasada na primeira, vista-presenciada-clicada por um 
fotógrafo-observador-contador de histórias. Agora trazida à interpretação de outro(s) olhar(es), o(s) 
sujeito(s) que observa(m) a imagem emplaca(m) interpretação(-ões), única e individual do eu, com 
base no conhecimento também coletivo e social. Nessa mistura do eu com o todo, a imagem 
fotográfica perpassa o instante como um aparato mediador do passado com o agora visto, e 
reinterpretado. 

Portanto, para esta pesquisa e análise fotográficas, o que está em jogo não são apenas os 
elementos trazidos na imagem, mas também as suas realidades, a depender das coordenadas de 
situação e dos elementos constitutivos da fotografia, para, enfim, dar luz a uma nova interpretação, 
mediada pela ciência em torno do tema, e não apenas do momento presente em que a imagem é lida 
pelo sujeito que interpreta. 

 
Instrumento de comunicação, divindade, a imagem assemelha-se ou confunde com o que 
representa. Visualmente imitadora, pode enganar ou educar. Reflexo, pode levar ao 
conhecimento. A Sobrevivência, o Sagrado, a Morte, a Saber, a Verdade, a Arte, se tivermos 
um mínimo de memória, são os campos a que o simples termo “imagem” nos vincula. 
Consciente ou não, essa história nos constitui e nos convida a abordar a imagem de uma 
maneira mais complexa, a atribuir-lhe espontaneamente poderes mágicos, vinculada a todos 
os nossos grandes mitos. (JOLY, 2007, p.19) 

 
Como aponta Martine Joly, as imagens ajudam a observar e interpretar os diversos fenômenos. 

(JOLY, 2007, p.23). As fotografias, por sua vez, produzidas a partir do registro de fenômenos da luz 
e da sombra, permitem o registro físico-óptico para análise do presente, que se torna passado ao ser 
fotografado. Como congelam o instante, as imagens fotográficas permitem parar o tempo e o espaço 
– suas coordenadas da situação – para contemplação de uma segunda realidade. Para tal, é necessário 
olhar e analisar seus elementos, como também sua constituição de linguagem – que lhe é própria, 
apesar de advirem elementos da pintura – e sua contextualização.  

Para esta análise foram selecionadas oito (8) imagens representando passagens importantes da 
gira, como é chamado o ritual umbandista, observando: a) os símbolos presentes na imagem, b) 
elementos plásticos como as cores e as luzes, também c) o contexto desses aspectos no ritual e d) a 
técnica fotográfica empregada, parte importante da leitura e sentido da imagem produzida. 
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FIGURA 1 – SEQUÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DE OGUM CURUMUTAÍ PELA MÃE LILIAN 
FOTO: THIAGO AGUIAR (2016) 
 

     
FIGURA 2 – SEQUÊNCIA DA INCORPORAÇÃO  
FOTO: THIAGO AGUIAR (2016) 
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FIGURA 3 – SEQUÊNCIA DE INCORPORAÇÃO 
FOTO: THIAGO AGUIAR (2016) 
 

     
FIGURA 4 – SEQUÊNCIA DE INCORPORAÇÃO 
FOTO: THIAGO AGUIAR (2016) 
 



899

 

     
FIGURA 5 – SEQUÊNCIA DE INCORPORAÇÃO 
FOTO: THIAGO AGUIAR (2016) 
 

     
FIGURA 6 – SEQUÊNCIA DE INCORPORAÇÃO 
FOTO: THIAGO AGUIAR (2016) 
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Na Figura 1 (até a Figura 6), temos a mãe-de-santo no centro do terreiro. Ela está dentro de 
um círculo com bordas azuis, com desenhos de uma estrela, espadas e lanças, que tem um coração no 
meio, signos dos orixás (espada representa Ogum Curumataí, a estrela Oxalá). Esse círculo, 
centralizado, é o ponto energético do terreiro. Já as cores azul e branco significam Iemanjá, orixá de 
cabeça da mãe de santo. O movimento corporal também está presente, através do movimento 
registrado pela câmera. Há outros personagens ao fundo da foto: alguns prostrados de joelho com as 
mãos estendidas para frente, e outros, à direita, com o corpo voltado para baixo, com a cabeça levada 
ao chão. Percebe-se que todos os que participam do ritual estão voltados para o centro, observando a 
mãe-de santo-incorporar a entidade Ogum Curumataí. Quanto às luzes presentes na imagem, há uma 
tocha de luz vinda de cima, um pouco na lateral, direcionada ao centro da imagem, focalizando o 
personagem principal da gira. A luz evidencia a mãe-de-santo, tornando a gira mais performática e 
até, em certa medida, mais dramática – no sentido teatral – pois a iluminação se localiza em um ponto 
estratégico, proposital. Quanto à técnica fotográfica empregada, tem-se a velocidade baixa do 
obturador, o que se repara com o movimento da mãe-de-santo, que gira e dança com a espada de 
Ogum. Há também profundidade de campo na imagem, pois os outros personagens estão nítidos, 
embora estejam em uma área mais escura. 

 
 

 
FIGURA 7 – INCORPORAÇÃO DO ORIXÁ IANSÃ – FORÇA DOS VENTOS E TEMPESTADES 
FOTO: THIAGO AGUIAR (2016) 
 

Na Figura 7 o símbolo presentes é a dança, vista através do movimento das personagens e os 
gestos, com mãos para o alto, os quais se vestem de branco e têm faixas coloridas amarradas à cintura. 
Cada cor identifica o orixás de cabeça dos médiuns. Outro indicativo da dança é a presença de um 
homem que toca um instrumento musical, também comum à Umbanda, que é o atabaque. Cada 
personagem visto na foto tem uma faixa na cintura com a cor que representa seu orixá. O azul, 
Iemanjá; laranja, Iansã; vermelho, Xangô; verde, Oxóssi. Quanto às luzes presentes na imagem, não 
foi utilizado flash para produção da foto, nem uma luz específica, mas um aproveitamento da luz 
ambiente, amena e suave. Quanto à técnica fotográfica empregada, tem-se a velocidade baixa do 
obturador, o que se repara com o movimento dos vestidos, braços e corpos dos personagens, que 
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giram e sacodem as mãos. 
 
 
 

 
FIGURA 8 – MACAS PARA ATENDIMENTO DE CURA ESPIRITUAL DURANTE O CULTO 
FOTO: THIAGO AGUIAR (2016) 
 

Na Figura 8 os símbolos presentes são a chama e o círculo. No centro da imagem, e também 
de onde se passa o ritual, tem-se o círculo com as espadas, flecha, estrela e triângulo, onde também 
estão enterrados os sete elementos correspondentes às sete entidade entidades (Iemanjá, Oxóssi, 
Oxum, Oxalá, Iansã, Xangô e Ogum). Por isso, o centro do templo é tão importante e o seu redor são 
posicionadas as macas para a cura espiritual e ao redor do qual orbitam as giras. Quanto à cor há 
predominância do vermelho e alaranjado, devido à pólvora queimada no centro da gira, e das velas 
acessas embaixo das macas dos doentes, que buscam auxílio nesse momento da gira. Ali, encontram-
se as pessoas com cuidados mais especiais. Quanto à técnica fotográfica empregada, há 
predominância do balanço de cor, respeitando a temperatura quente, mais a velocidade mediana do 
obturador, o que pode ser percebido pela baixa luminosidade do ambiente. O ISO não está elevado, 
se não perceberíamos elevada granulação na imagem. Assim, a velocidade foi mediana, até porque 
os elementos encontram-se parados, não exigindo velocidade alta, nem baixa. Este momento da gira, 
assim como o da Figura 4, é de extrema importância, pois é quando as entidades ajudam os enfermos 
em condições mais graves, que buscam a mediação entre o mundo terreno e o espiritual. 
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FIGURA 9 – SEGUNDA PARTE DO CULTO (QUIMBANDA) INCORPORAÇÃO DO EXU CAVEIRA 
FOTO: THIAGO AGUIAR (2016) 
 

 
FIGURA 10 – EXU CAVEIRA INVOCANDO A ENTIDADE EXU DA MEIA-NOITE 
FOTO: THIAGO AGUIAR (2016) 

 
Nas Figuras 9 e 10 são registros da Quimbanda, que é a segunda parte da gira registrada nas 

imagens (uma Gira de Exu). A segunda parte do culto no Terreiro Vovó Benta é identificado pela 
predominância das entidades invocadas. As giras de Exu, Boiadeiro, Baianos, Pretos Velhos, 
Caboclo, Ciganos, por exemplo, são os tipos de cultos praticados agendamento antecipado e 
divulgados na página do TVB, no Facebook. Na Figura 9, há predominância do preto, visto nas velas 
e na capa utilizada pela mãe de santo, além de outros elementos como a caveira, que aproxima a vida 
da morte – pois a caveira mostra que todos são iguais, e que todos findarão a vida da mesma forma. 
Outros os símbolos presentes, e suas significações, são: a bebida (representa o elemento água), vista 
na garrafa à esquerda da imagem; o charuto, que representa ao mesmo tempo o ar e o fogo; as velas 
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que representam o elemento fogo; e as frutas que representam a terra. Há ainda a tábua de madeira (o 
ponto), demarcada com traços e desenhos, velas, facas, a caveira e um castiçal, esse ponto 
representam a firmeza da entidade, as forças energéticas dos quatro elementos firmam (dão força, 
mantêm conectados corpo e espírito) à entidade para trabalhar no terreiro. A mãe de santo está de 
costas para o conga, está sentada e com um gestual típico da entidade pernas abertas, olhar pensativo 
e intenso, mão apoiada de forma imponente na perna, postura de dono do espaço, líder do terreiro. 
Quanto às luzes presentes na imagem, há predominância da luz das velas, tornando o ambiente mais 
intimista e misterioso. Quanto à técnica fotográfica empregada, não foi utilizada uma técnica 
específica, no entanto, vemos que todos os elementos estão em foco, pois todos são representativos, 
possuindo seus significados, e, portanto, merecem igual destaque. A Figura 10 representa o mesmo 
momento do ritual, no entanto, dá para ver alguns símbolos representativos na capa vestida pela mãe-
de-santo. No vestuário, na parte das costas, vemos o castiçal, igual ao trazido na tábua de madeira da 
Figura 7, com dois tridentes cruzados, em diagonal; todos esses elementos estão dentro de um círculo. 
A mãe de santo (incorporada pelo Exu Caveira) está invocando outros exus para trabalharem no 
terreiro, para tanto ela chama determinados médiuns para dar corpo às entidades. 

 

 
FIGURA 11 – CONGÁ (ALTAR) OBJETOS E FIGURAS DAS ENTIDADES 
FOTO: THIAGO AGUIAR (2016) 
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FIGURA 12 – CONGÁ, ORIXÁS E SINCRETISMOS COM SANTOS CATÓLICOS 
FOTO: THIAGO AGUIAR (2016) 

 
Na Figura 11 os símbolos presentes, e suas significações, são diversos, pois se trata de uma 

fotografia dos artefatos dos rituais e da própria religião: velas, que representam a energia do fogo; 
cruz de madeira, pontos, objetos representativos dos orixás; o trigo, que representa a Vovó Benta; 
além das imagens do Preto Velho, que está ao lado da cruz, quase ao centro da imagem; do Zé Pelintra 
e do Boiadeiro, à esquerda da imagem; entre outras figuras. Quanto às cores, há velas com cores 
representativas aos orixás, além da predominância da cor quente, graças à luz das velas acessas, 
principalmente mais ao centro da imagem. Sobre as luzes presentes na imagem, há predominância 
das velas. Quanto à técnica fotográfica empregada, não foi utilizada uma técnica específica, no 
entanto, vemos que todos os elementos estão em foco, pois todos são representativos, possuindo seus 
significados, e, portanto, merecem igual destaque. Na figura 12, verificamos que a disposição dos 
elemento no conga está relacionada à mitologia da umbanda. Pretos Velhos, Caboclos, Baianos, 
Boiadeiros, para citar alguns, trabalham sob a energia dos orixás e no conga estão posicionado abaixo 
dos orixás. Essa hierarquia é representa pela posição das suas representações, como se o conga fosse 
a representação visual de Aruanda (lugar onde vivem os orixás). Oxalá ocupa um lugar central, 
ladeado por Ogum e Iemanjá, orixás de grande importância para o Terreiro Vovó Benta.  

 
6. CONCLUSÃO 
 

O método da observação participativa do Terreiro Vovó Benta, entre os meses de janeiro e 
julho de 2016, proporcionou uma visão ampla e universal não apenas do próprio terreiro como espaço 
do sagrado, mas da Umbanda, de forma geral. Ao visitar outros terreiros de Curitiba7, no exercício 
de comparação, ao conversar com mães e pais de santos, médiuns e consulentes de diferentes terreiros, 
verificou-se que, apesar da mesma religião, existem formas diferentes de exercer a Umbanda em 
Curitiba. De terreiros pequenos aos de grandes proporções, todos possuem políticas institucionais, 
ritualísticas, filosóficas e práticas distintas umas das outras. 

                                                 
7 Terreiro Flecha de Oxóssi, Terreiro Pai Maneco, Terreiro Caboclo Tupinambá, Terreiro Vó Benedita foram visitados 
durante os sete meses de observação. 
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Outro resultado da pesquisa foi destacar a Umbanda como campo interdisciplinar de estudos 

concomitantemente político, sociocultural, antropológico e estético. No entanto, um elemento é 
comum a todos os terreiros: a presença do corpo como principal meio e mensagem de uma estética 
que une e dá expressão ao encontro entre o físico e o metafísico. 
 O Terreiro Vovó Benta nos revelou que o ritual da Umbanda é formado por um conjunto de 
elementos (canções, sons, sensações, movimentos, médiuns, entidades) no qual o corpo é a principal 
mídia. Os corpos dos consulentes que se deparam como corpos mediúnicos tomados por entidades. 
Corpos dos médiuns vetores de energias transformadoras. Corpos dos consulentes que buscam o 
equilíbrio, a cura, respostas, levados ao centro energético do terreiro. As polissemias da Umbanda 
apresentam signos, linguagens, estéticas e políticas próprias. Os médiuns se encontram entre a 
realidade e o imaginário, o presente e o passado, o corpo e a alma, entre seu consciente, o inconsciente 
coletivo e um consciente outro (entidade). Seus corpos operam como mídia conectando o espaço 
físico do terreiro com o metafisico da espiritualidade, servindo, concomitantemente, como meio e 
mensagem. Este corpo, que é biológico e cultural, material e imaterial, deverá ser estudado para a 
próxima etapa da pesquisa. 
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O CONSUMO EM CRISE DE IDENTIDADE:1 

ANÁLISE DAS NARRATIVAS PUBLICITÁRIAS E OS ARTIFÍCIOS DE PERSUASÃO 

FRENTE AO NOVO CENÁRIO ECONÔMICO.  

 
 

Keila Schons2 
 
RESUMO 
 
Este artigo apresenta reflexões sobre os desafios e perspectivas do discurso publicitário frente à 
crise econômica, considerando as transformações no cenário midiático, as mudanças no 
comportamento de consumo e as respectivas adequações realizadas nas narrativas publicitárias. 
Trata-se de uma análise acerca do papel da publicidade como espelho social, a fim de abordar a 
influência do consumo na identificação dos indivíduos perante a sociedade, bem como os artifícios 
publicitários empregados para estimular o consumo. A presente pesquisa qualitativa emprega a 
revisão bibliográfica associada ao estudo de caso do filme publicitário “Recuperação de Crédito”, 
como uma amostra do cenário publicitário atual, considerando os argumentos racionais e 
emocionais utilizados pela Publicidade nesse contexto. O objetivo deste estudo é contribuir para a 
discussão sobre a interferência do consumo nas formações socioculturais e o poder exercido pelas 
mídias diante dos conflitos e interesses que norteiam as práticas publicitárias diante das constantes 
mudanças no cenário socioeconômico.  
 
Palavras-chave: Crise; Publicidade; Identidade; Comunicação; Consumo. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Expostos tais apontamentos, buscamos, com este artigo descrever os reflexos da retórica 
publicitária na construção da identidade e sua correlação com a autoestima dos indivíduos diante da  
crise econômica. Objetiva-se compreender o processo de busca por reconhecimento do indivíduo 
perante o grupo social por meio do consumo e analisar os artifícios de persuasão empregados pela 
publicidade frente à crise econômica. A escolha do tema justifica-se pelas importantes 
transformações no atual cenário econômico e seus reflexos no comportamento do consumidor e nos 
discursos midiáticos. A metodologia usada foi a pesquisa qualitativa, por meio de revisão 
bibliográfica e estudo de caso. Como resultados finais pode-se afirmar que a retórica publicitária 
enfrenta um processo de adequação estratégica e redefinição dos artifícios persuasivos. 

Presente nas mais diversas esferas da sociedade e reflexo da cultura popular o discurso 
publicitário se insere no contexto da vida cotidiana, instaurando efeitos econômicos, culturais e 
comerciais. Dessa forma, a mensagem se une às outras forças sociais das quais é, ao mesmo tempo 
o retrato e o influenciador. Por esse motivo, estudar a publicidade e seus efeitos é relevante para 
                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Consumo, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação – 
ENPECOM. 
2 Mestranda em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná – UFPR: keila_schons@hotmail.com 
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compreender as formações socioculturais de um povo, conforme explica Everardo Rocha: 
 

Estudar a publicidade é algo urgente e necessário, Através dela podemos conhecer a nós 
mesmos, como quem assiste, na tela, às nossas vidas reproduzidas em fragmentos. E muitos 
deles são curiosas cenas que permitem exercícios de imaginação, embaralhando limites, 
questionando precárias diferenças entre os polos da ilusão e da verdade. Nos anúncios, 
nossa perplexa razão contempla seres humanos perfeitos, produtos que dançam, ou animais 
falantes, Como máquinas do tempo, não envelhecemos, existimos sem dores em uma terra 
sem males. E não é nem um diálogo de loucos nem uma fantasia infantil. Esses fragmentos 
revelam nosso modo de ser, nossos afetos e, sobretudo nossas práticas de consumo. 
(ROCHA, 2006, p.12)  

 
Destarte, o texto publicitário vive um constante processo de evolução, adaptando-se à 

realidade econômica, cultural e social de cada época. A fim de apresentar novas possibilidades para 
atrair o olhar do público, a publicidade se vale de uma infinidade de recursos persuasivos. Mediante 
tal processo, a retórica de consumo ultrapassa o limiar do mero informante e visa habitar o 
cotidiano do expectador, criando hábitos, influenciando o vocabulário, criando conceitos e 
estimulando emoções.  

Diante disso, podemos afirmar que a publicidade se impõe como item de consumo, 
ultrapassando o limiar de simples anunciante dos produtos e passa a ser recebida como um 
importante elemento cultural, influenciando e influenciada pelos diferentes fatores sociais 
compreendidos dentro do público a que ela se destina. 

Por esse viés, Lima (2000, P. 292) propõe que “se resistimos ao imperativo publicitário, por 
outro lado, em sentido inverso, nos tornamos mais sensíveis ao indicativo da publicidade, ou seja, à 
sua própria existência como segundo produto de consumo e evidência de uma cultura.”. 

Por meio de narrativas, depoimentos, alusões, a publicidade influencia o indivíduo na 
formação da própria identidade ao apresentar fragmentos de realidade comuns ao universo do 
telespectador, resultando em uma relação de cumplicidade entre o consumidor e a marca. Para 
tanto, os meios de comunicação exercem uma mediação entre o real e o virtual, conforme sugere 
Bordenave: 

 
Como seu próprio nome parece indicar, media fazem um papel de mediação entre a 
realidade e as pessoas. O que eles nos entregam não é a realidade, mas a sua construção da 
realidade. Isto é, da enorme quantidade de fatos e situações que a realidade contém os 
meios selecionam só alguns, os decodificam à sua maneira, os combinam entre si. Os 
estruturam e recodificam formando mensagens e programas, e os difundem, carregados 
agora da ideologia, dos estilos e das intenções que os meios lhe atribuem. (BORDENAVE, 
1983, p. 80) 

 
Incitando novas percepções de mundo e utilizando elementos que atraiam a atenção e o 

interesse do receptor, a mensagem publicitária conduz os desejos relativos à realização pessoal, 
sucesso profissional e autoestima, a favor do consumo. De acordo com Aldrighi (1989, p. 59) “a 
propaganda atua sobre o consumidor transmitindo e ensinando formas de pensar, sentir e agir 
favoráveis a um produto”. Portanto, o discurso publicitário elabora narrativas que abordam 
personagens, cenários e tramas, a fim de atrair, envolver e convencer o espectador de suas 
mensagens, atrelando produtos, marcas ou serviços a conceitos que resumem o discurso. Nesse 
contexto, a publicidade intensifica as divisões sociais, fazendo com que a aquisição de 
determinados produtos se torne fato preponderante nas relações humanas. 

Assim, o discurso publicitário transcende o papel de mero informante e se estabelece como 
um retrato da sociedade, pois ao mesmo tempo em interfere no comportamento social, ela também é 
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o reflexo dessa sociedade.  
 
2. O CONSUMO COMO FORMA DE RECONHECIMENTO E PERTENCIMENTO 

SOCIAL 
 

A formação da identidade do indivíduo perante o grupo social depende do reconhecimento 
intersubjetivo dos demais integrantes da comunidade. Ainda que subjetiva e pessoal, a identidade 
não pode ser compreendida isoladamente, pois há de se levar em conta que ela é influenciada pela 
sociedade na qual o indivíduo se insere. Segundo Adorno (2002), os conceitos de indivíduo e 
sociedade não podem ser definidos isoladamente, considerando que um não existe sem o outro e 
ambos os conceitos não podem ser desvinculados. Nesse contexto, a construção da identidade se dá, 
dentre outros fatores, por identificação com o outro, por meio dos modelos de referência.  

Diante disso, Honneth (2003) discorre sobre a luta por aceitação e as regras morais inerentes 
a esses conflitos sociais e como os indivíduos se apresentam na sociedade. O autor define esse 
processo como uma luta por reconhecimento intersubjetivo que ocorre em diferentes dimensões da 
vida: no âmbito privado, nas relações jurídicas e na esfera da solidariedade social. Dessas 
premissas, surgem as origens das tensões sociais e as motivações morais de conflitos. 

No processo de aceitação do indivíduo perante o grupo, o consumo é um fator preponderante 
como artifício de autoafirmação e construção da identidade, pois é por meio dele que o consumidor 
pode se igualar ou se diferenciar dos demais.  

De acordo com Honneth (2003), o reconhecimento está baseado nas relações de 
autoconfiança, autorespeito e a autoestima do próprio indivíduo. No momento em que essas 
autorrelações são rompidas pelo desrespeito, ocorre a luta pelo reconhecimento. Em contrapartida, o 
consumo se configura como uma possibilidade de resgate da autoestima, autorespeito e 
autoconfiança. Assim, quando o indivíduo adquire um bem, ele visa tomar para si todos os valores 
intangíveis relacionados àquele produto (beleza, amor, riqueza, sucesso, saúde, poder, etc.), a fim 
de reconstituir sua identidade e a aceitação perante o grupo.  

Assim, o discurso do consumo disseminado nos meios de comunicação direcionando a busca 
por autoafirmação, estabelecendo os papéis dos indivíduos nas estruturas sociais. Não obstante, o 
consumo forma valores de conduta a proporciona a formação pessoal e social, garantindo ao 
consumidor a sensação de pertencimento e a percepção de que possui o seu lugar no mundo. 
Reafirmando o papel do consumo no processo de identidade, Pinheiro (et alli, 2004, p. 19) 
acrescenta que “o consumo é um processo cuja significação social está em proporcionar uma 
referência para a construção da identidade social dos indivíduos, posto que a posse dos produtos 
define a posição social do consumidor.” 

Assim, a publicidade combina entretenimento e negócios em um mesmo espetáculo, a fim de 
disseminar tendências, estilo e comportamento, conforme afirma Canevacci: 

  
Com a sociedade pós-industrial, de fato, o caráter racional da publicidade revelou-se não só 
do ponto de vista econômico das mercadorias à venda, mas também daquelas tendências 
culturais e comportamentais mais sutis que ela consegue representar, sintetizar e, também, 
antecipar. Por isso, os estilos de vida atuais, hierarquias de valores e modelos de 
comportamento possuem na publicidade um dos mais lúdicos espaços de divulgação 
didática, com um alto índice de aprendizagem “espontânea”, graças à difusão de um duplo 
elo com o qual envolve o espectador através de um sistema de mensagem cruzadas, feitas 
de ameaças e de promessas e fundadas em paradoxos anteriormente analisados 
(CANEVACCI, 2001, p. 154). 

 
Diante disso, Barretto (2004, p. 102) descreve: “A propaganda nasce como solução para a 

indústria, e a criatividade nasce como solução para a propaganda. E solução de problemas 
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terríveis.”. Não obstante, Pinho (1996, p. 7) afirma que “ao adquirir um produto, o consumidor não 
compra apenas um bem. Ele compra todo o conjunto de valores e atributos da marca”. 

Sintetizando as motivações que tangem o processo de compra, observa-se a multiplicidade 
de níveis individuais e sociais que influenciam as práticas de consumo, determinando a formação da 
identidade do consumidor, seus anseios e ambições, o nível de discernimento relativo à decisão da 
compra, sua percepção sobre a marca, seus estímulos, grupos de pertencimento e os valores 
emocionais proporcionadas pelo consumo. Complementando tal acepção, Marcuse descreve o 
consumo como um estilo de vida: 
 

Os meios de transporte e comunicação em massa, as mercadorias, casa, alimento, roupa, a 
produção irresistível da indústria de diversão e informação, trazem consigo atitudes e 
hábitos prescritos, certas reações intelectuais e emocionais, que prendem os consumidores 
aos produtos. Os produtos doutrinam, manipulam, promovem uma falsa consciência. 
Estando tais produtos à disposição de maior número de indivíduos e classes sociais, a 
doutrinação deixa de ser publicidade para tornar-se um estilo de vida (MARCUSE, 1982, 
p.31). 

 
Dessa forma, o discurso fantástico da publicidade estabelece estilos de vida sob o preceito de 

que você é o que você consome. Como em um universo paralelo à realidade, as pessoas coexistem e 
se diferenciam das demais por meio do consumo. Assim, a publicidade define hábitos, dita 
comportamentos e cria modelos de felicidade, amor, sucesso e saúde, com a incessante promessa de 
realização pessoal e reconhecimento social por meio do consumo. 
 

3. PUBLICIDADE COMO ANTÍDOTO PARA AMENIZAR OS EFEITOS MORAIS 
DA CRISE ECONÔMICA 
 

A economia brasileira passa por um momento de retração bastante expressivo atualmente. 
Inflação, aumento do desemprego, queda do PIB (Produto Interno Bruto), aumento da 
inadimplência, diminuição da oferta de crédito e do poder de compra dos brasileiros e queda nas 
vendas, segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – 2016. Esse cenário hostil 
apresenta um reflexo direto na retórica publicitária, que precisa adaptar sua estratégia e alinhar o 
discurso para evitar a drástica retração do mercado.  

Não raro, a publicidade é responsável por despertar desejos e interesses inalcançáveis 
financeiramente por parcela significativa do público que consome tais mensagens. Em muitos casos, 
o texto publicitário visa alterar certas hierarquias de valores, fazendo com que se compre o 
acessório antes do essencial. Contudo, em momentos de recessão em que o consumidor possui 
recursos limitados para a aquisição de bens supérfluos, a publicidade vem revendo e adequando o 
seu discurso.  

Mais do nunca, apelos racionais atrelados ao consumo vêm sendo amplamente utilizados pela 
publicidade: economia na compra, oferta de crédito, condições de pagamento facilitadas, produtos 
que rendem mais, soluções financeiras para empresários, e alternativas para o consumo consciente. 
Os argumentos otimistas associados a promessas sedutoras compõe o cenário fantasioso da 
publicidade frente à crise. A publicidade acaba por mostrar uma visão romanceada e otimista da 
vida real, apresentando o consumo como uma solução para tudo. Como crítica a esse processo, 
Toscani ironiza o discurso publicitário: 
 

Aleluia! Entremos no melhor dos mundos, o paraíso sobre a Terra, o reino da felicidade, do 
êxito assegurado da juventude eterna. Nesta região mágica de céu sempre azul, nenhuma 
poluição macula o verde viçoso das folhagens, nenhuma marquinha estraga a pele 
vivamente rosada das meninas, nenhum arranhão desfigura a lataria rebrilhante dos 
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veículos. Nas estradas desertas, mulheres jovens, de belas pernas bronzeadas, dirigem 
carrões rutilantes que mal acabaram de sair da lavagem automática. (...) O que pede o 
povo? Realmente, nada! Sobre este planeta extraordinário, a vida é bela. Claro que todo 
mundo reconhece esse mundo idílico, é o universo tacanho e estúpido da publicidade, que 
nos infantiliza há coisa de trinta anos. (TOSCANI, 2005, p. 13 - 16). 

 
Com isso, muito mais do que anunciar produtos, a publicidade vende percepções adulteradas 

da realidade. Por meio de fragmentos cotidianos (próximos ou não da rotina do interlocutor), a 
retórica publicitária promete atender às expectativas de consumo de determinado grupo, e, mais do 
que isso, aos desejos mais íntimos do ser humano. Por outro lado, David Ogilvy (2000, p. 178) 
teoriza que a publicidade é a responsável por incitar as massas a buscar uma sociedade afluente e 
que ninguém pode culpá-la por incentivar a população a aspirar uma constante superação, mesmo 
porque, esse sentimento é inerente ao ser humano. Não obstante, Randazzo tece argumentos a 
respeito das narrativas ficcionais empregadas para conquistar a mente do consumidor: 

 
A publicidade funciona como uma forma romanceada de comunicação, uma ficção 
narrativa que usa personagens, lugares e situações fictícios, e assim por diante, a fim de 
envolver e interessar o consumidor, comunicar os atributos e benefícios da marca e 
posicionar perceptualmente a marca na mente do consumidor. A publicidade nos garante 
acesso à mente do consumidor, onde podemos criar mundos e personagens míticos, 
atraentes. (RANDAZZO, 1996, p. 29) 

 
Não obstante a esse conceito, Bauman (2008) afirma que na atual sociedade de consumo, o 

valor do indivíduo é mensurado pela capacidade de consumir e, assim, tornar-se também uma 
mercadoria vendável perante os demais.  Nesse contexto, a busca por autorreconhecimento faz com 
que o consumidor encontre na aquisição de determinados produtos a possibilidade de autoafirmação 
e, com isso, a satisfação pessoal. 

Neste contexto, a Publicidade se utiliza da ficção para interferir nas convicções do indivíduo 
acerca da realidade que o cerca. Paralelamente, Fiorin (2001, p. 32) destaca que “uma narrativa é 
um simulacro de ações humanas e uma teoria narrativa é, antes de tudo, uma teoria da ação”. Por 
essa perspectiva, Pellegrini (2003) tece os seguintes comentários acerca da narrativa 
contemporânea: 

 
Em se tratando das narrativas contemporâneas, (...) responsável maior pela 
espetacularização da vida e pela sedução do indivíduo, não parece fora de propósito pensar 
que as personagens são moldadas à imagem e semelhança de um novo sujeito, basicamente 
urbano, habitante dos grandes centros e produto de um complexo processo em que a 
representação das relações sociais requer a mediação de uma tentacular estrutura 
comunicacional, numa espécie de triângulo formado por si, pela mídia e pela realidade. 
Trata-se de um processo novo na história, calcado agora não na simples reprodução, mas 
na proliferação da imagem eletrônica e só possível de se efetivar pela simbiose entre o 
mercado e os meios de comunicação de massa (PELLEGRINI, 2003, p. 31). 
 

Em tempos de crise, principalmente, o marketing se vale de inúmeras estratégias para que a 
marca possa enfrentar as objeções e renúncias do público, a fim de consolidar a marca e fidelizar os 
clientes e manter um nível satisfatório na relação entre a empresa e o consumidor. Diante disso, 
Rocha define o seguinte: 

 
Mas, a nossa comunicação de massa, nosso sistema de marketing, publicidade e 
propaganda; as etiquetas, marcas, anúncios, slogans, embalagens, nomes, rótulos, jingles e 
tantos outros elementos distintivos, realizam este trabalho amplo e intenso de dar 
significado, classificando a produção e socializando para o consumo. É este processo de 
decodificação que dá sentido ou, se quisermos lugar simbólico ao universo da produção. 
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Dessa maneira, o consumo se humaniza, se torna cultural, ao passar, definitivamente, 
através dos sistemas de classificação. A relação de compra e venda é, antes e acima de tudo, 
relação de cultura. A troca simbólica, antecipando as demais modalidades sociais da troca e 
a classificação, permitindo a reciprocidade entre produção e consumo. (ROCHA, 2000, p. 
24) 
 

À luz desse preceito, Lage (1998, p. 49) acrescenta que a publicidade se vale de “textos 
convenientes a partir de fatos verdadeiros, justamente porque todo texto implica versões sobre os 
fatos, ou seja, é uma reconstrução da realidade”. Assim, mesmo em tempos de crise, a Publicidade é 
capaz de maquiar as dificuldades enfrentadas pelo consumidor e oferecer soluções mágicas para 
lidar com as mais diversas situações decorrentes da recessão.  

Nessa conjectura, Platão (apud CHAUÍ, 2003) também discorreu sobre os artifícios de 
sedução empregados pela linguagem e os definiu como remédio, veneno e cosmético. Destacou a 
função de remédio para o conhecimento, considerando que por meio do diálogo e da comunicação o 
ser humano toma consciência de sua ignorância e assim pode aprender com os demais. Porém, 
comparou a linguagem ao veneno quando, pela sedução das palavras, leva o indivíduo ao fascinado 
e, contaminado, perde a capacidade de discernimento entre a verdade e a mentira e acaba por tudo 
aceitar. Por fim, descreve a linguagem como cosmético, capaz de maquiar, mascarar ou ocultar a 
verdade presente nas palavras. Assim, a comunicação pode ser conhecimento e elucidação, mas 
pode também ser encantamento e sedução. Nesse contexto, a publicidade emprega estímulos que 
ultrapassam o racional, visando seduzir, ela atinge os anseios e emoções do consumidor. Contudo, 
para que a isso seja possível, ela precisa se valer da adesão do público no que tange as premissas 
básicas acerca da realidade vivida pelo interlocutor. Para tanto, precisa conhecer as verdades mais 
subjetivas do público-alvo, seus medos, suas vontades, receios e desejos mais íntimos. Nesse 
sentido, Rocha afirma: 

 
No mundo dentro do anúncio, tal como nos é transmitido rotineiramente, encena-se uma 
vida parecida com a nossa - real, cotidiana, idêntica. Um drama que lembra a vida e, no 
entanto, é sem dor, miséria, angústia, dúvida ou fragilidade humana, algo simplesmente 
perfeito. Os produtos têm sentimentos, não há morte, a felicidade é absoluta, onde a criança 
sorri, a mulher deseja, o homem é pleno e a velhice beatifica. Mundo que nem é de verdade 
e nem engana: é um mundo mágico. (ROCHA, 2006, p.25) 

 
Diante disso, a trama publicitária enfrenta o desafio de associar preceitos otimistas a 

argumentos racionais, a fim de criar um ambiente propício ao consumo. Contudo, a sua essência de 
contos de fadas permanece no discurso publicitário, ainda que com doses de realidade, prevalece a 
promessa de soluções para o enfrentamento da crise.  
 

4. ESTUDO DE CASO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 

O filme publicitário intitulado “Recuperação de crédito”, da Caixa Econômica Federal ilustra 
como a publicidade vem reagindo à crise e visa atenuar os inconvenientes causados por dívidas 
atrasadas. Partindo da premissa de que muitas pessoas costumam associar o acesso a bancos à 
complicação e burocracia, o filme publicitário propõe ao cliente regularizar dívidas de forma 
simples e discreta. Ao tentar dissociar a imagem da Caixa Econômica às dificuldades relacionadas a 
dívidas bancárias, o comercial analisado apresenta um personagem tranquilo e seguro diante de sua 
relação com o banco. Por meio do humor, o comercial retrata situações exageradamente vexatórias 
que imaginadas caso os familiares e vizinhos tomassem conhecimento das dívidas em atraso no 
banco. Por mais exagerada que pareça, as situações retrata o receio de muitos clientes ao assumir o 
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endividamento para os demais. E é justamente na capacidade de se colocar no lugar do seu público 
e demonstrar seus anseios e medos que a narrativa consegue a adesão do público.  
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Figura 01 – VT – Recuperação de crédito – Caixa Econômica Federal. Fonte: Youtube 

Nesse contexto, Sant’Anna (1999) explica que a trama publicitária atua justamente pela 
repetição, pela convicção e pela atmosfera. Ou seja, a imitação gera a empatia com o público-alvo e 
assim, possibilita aos receptores da mensagem se identificar emocionalmente com o personagem e 
com o serviço oferecido. 

Assim, a publicidade emprega estímulos que ultrapassam o racional, visando seduzir, ela 
atinge os anseios e emoções do consumidor. Contudo, para que a isso seja possível, ela precisa se 
valer da adesão do público no que tange as premissas básicas acerca da realidade do interlocutor.  
Para tanto, a retórica publicitária precisa conhecer as verdades mais subjetivas do público-alvo, 
desvendar suas motivações, reconhecer seus anseios, estimular as suas vontades, provocar os seus 
medos e despertar os seus desejos mais íntimos. 

A utilização da narrativa ficcional lúdica e romantizada empregada pela publicidade analisada 
é um subterfúgio para que os espectadores que vivenciam o mesmo problema do protagonista 
possam abstrair a sua situação, ao mesmo tempo em que se sentem compreendidos e acolhidos pela 
abordagem publicitária em questão. Ilustrando essas prerrogativas, Llosa, citado por Filho, descreve 
o seguinte: 

 
Condenados a uma existência que nunca está à altura de seus sonhos, os seres humanos 
tiveram que inventar um subterfúgio para escapar de seu confinamento dentro dos limites 
do possível: a ficção. Ela lhes permite viver mais e melhor, ser outros sem deixar de ser o 
que já são, deslocar-se no espaço e no tempo sem sair de seu lugar nem de sua hora e viver 
as mais ousadas aventuras do corpo, da mente e das paixões, sem perder o juízo ou trair o 
coração (FILHO, 1995, p.14). 

 
Não obstante, De acordo com as teorias de Honeth (2003) acerca da gramática social dos 

conflitos sociais, em que o reconhecimento está baseado nas relações de autoconfiança, autorespeito 
e a autoestima do próprio indivíduo, o filme publicitário ilustra a relação de consumo com a 
necessidade de evitar toda e qualquer ruptura nesse processo de respeito. 

 A impossibilidade de quitar as suas dívidas gera no pai no protagonista, um pai de família, a 
preocupação com o julgamento da esposa, dos vizinhos e dos pais. Assim, o filme publicitário 
emprega o humor para demonstrar os constrangimentos a que um devedor está sujeito, caso os 
demais tomem conhecimento.  

Afinal, diante da sociedade machista e patriarcal em que estamos inseridos, a necessidade de 
prover o sustento da família é vista, por uma grande parcela da população, como uma obrigação 
essencialmente masculina. Assim, a incapacidade de arcar com as dívidas pode romper a gramática 
social implícita e assim comprometer o reconhecimento do indivíduo diante da sociedade em que 
habita. 

Contudo, a publicidade é o universo fantástico onde tudo é perfeitamente solucionado num 
passe de mágica, como nos contos de fadas. No caso analisado, a narrativa visa amenizar as 
preocupações e transtornos causados por dívidas em atraso, maquiando a situação para que ela 
pareça menos desagradável de que fato é. Nesse contexto, a Publicidade promete ao público a 
possibilidade de se libertar de possíveis situações cômicas ou constrangedoras, por meio da 
aquisição do serviço ofertado. 

Assim, o banco propõe aos seus clientes que negociem seus débitos com o banco por meio da 
internet, de forma discreta, simples e sigilosa. Com isso, os clientes podem manter suas identidades 
sociais intactas e evitando assim os conflitos sociais. 
 

5. CONCLUSÃO 
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A retórica de consumo configura-se como um espetáculo de máscaras que estabelece uma 
interação dissimulada no processo comunicativo. O discurso deliberativo sempre responsável por 
exaltar um produto ou serviço incita no seu público o desejo inquietante de aquisição do produto 
anunciado. Embora o público tenha noção de que está envolto em aspectos relacionados à fantasia, 
ele é induzido por uma narrativa que revela apenas revela a parte da verdade que favorece a marca. 

Assim, a Publicidade transcende o papel de mero informante e se estabelece como um retrato 
da sociedade atualmente. Conforme afirma Figueiredo (2005), o texto publicitário conversa, 
comenta, faz parte do dia-a-dia do consumidor e deve refletir seu jeito de ser. Por isso, sempre que 
se escreve em publicidade, é necessário falar a língua do consumidor.  

Diante das acepções apresentadas, podemos concluir que o consumo possibilita ao integrante 
do grupo a oportunidade de ser percebido pelos demais, conferindo ao indivíduo status e aceitação. 
A posse de bens e serviços permite que ele deixe de ser invisível ou mesmo irrelevante e passe a 
ocupar uma posição de prestígio na sociedade. Com isso, a relação vai além da compra do produto, 
criando uma relação de fidelização e dependência da marca por parte do consumidor. 

Contudo, percebe-se que a narrativa publicitária enfrenta uma crise de identidade. 
Acostumada a mostrar o melhor dos mundos, onde tudo é perfeito, lindo e maravilhoso, a atual 
conjuntura econômica brasileira exige da trama publicitária certa dose de realidade. Assim, a 
solução para esse conflito é maquiar a realidade, sem ocultá-la.  

Nesse sentido, Baudrillard (1995, p. 295) afirma que “a publicidade assim não oferece nem 
uma satisfação alucinatória, nem uma mediação prática para o mundo: a atitude que suscita é a de 
veleidade enganada – empresa inacabada, surgir contínuo, engano contínuo, auroras de objetos, 
auroras de desejos”. Ou seja, a comunicação é determinante para que o ser humano consiga 
compreender e construir a própria identidade.  

Com isso, a retórica do consumo mantém a essência dos contos de fadas permanece, ainda 
que com doses de realidade, prometendo soluções para o enfrentamento da crise. Considerando que 
a Publicidade é esse ambiente fantástico e perfeito, onde as marcas oferecem todo o tipo de 
gratificação concreta ou abstrata, a crise precisa ser devidamente mascarada ou maquiada. Mesmo 
em tempos difíceis, a retórica do consumo promete que tudo poderá ser resolvido por meio das 
marcas anunciadas. 

Destarte, a publicidade mantém o seu papel de fada madrinha da realidade, pois apresenta 
soluções mágicas para todo e qualquer tipo de problema, inclusive para a crise. Cenários lúdicos, 
personagens bonitos, trilhas envolventes e promessas sedutoras compõe a narrativa publicitária, em 
que todos vivem felizes para sempre, apesar da crise. 
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O CONSUMO MIDIÁTICO POR MULHERES MADURAS: UMA ABORDAGEM 
QUANTITATIVA1 

 
Denise Araújo2 

Daniela Quevedo3 
 
RESUMO 
  
Este artigo reflete acerca do consumo midiático realizado por mulheres consideradas maduras. Essa 
categoria está baseada na definição apresentada pelos DecS (Descritores da Ciência da Saúde), que 
definem como maduro o indivíduo que esteja na faixa etária de 45-64 anos. Também é importante 
mencionar que este artigo é fruto de um projeto de pesquisa que objetiva verificar como mulheres 
maduras da classe “C” consomem, mas não se restringe exclusivamente a ele, pois se pretendeu 
verificar, também, como mulheres de outras classes sociais realizam a mesma atividade. Parte-se, 
então da seguinte problemática: quais mídias as mulheres maduras utilizam para se informarem? O 
que fazem com essas informações? Como objetivo principal tem-se: verificar os espaços midiáticos 
utilizados pelas mulheres maduras para se informarem e identificar os usos dessas informações pelo 
grupo selecionado. E, para alcançar o objetivo deste estudo, foram realizadas entrevistas com um 
grupo de mulheres maduras de duas faixas de renda diferentes. 
 
Palavras-chave: Consumo midiático; mulheres maduras; informações; (re)significações. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 Este estudo é parte de um projeto de pesquisa que trata do consumo midiático por parte de 

mulheres consideradas maduras, ou seja, indivíduos que estejam na faixa etária dos 45 aos 64 anos. 

A definição de maturidade baseou-se em especificações próprias da área de saúde, inicialmente, mas, 

também, na auto definição de mulheres pertencentes a este grupo, e obtida a partir de outra pesquisa, 

cujo objetivo, também, era qualificar esse conjunto de mulheres. 

A intenção da presente reflexão é proporcionar um espaço para discutir as formas como as 

mulheres de 45 a 64 anos consomem e o que fazem das informações midiáticas consumidas. Neste 

estudo optou-se por uma abordagem quantitativa, a fim de que se obtivesse uma perspectiva mais 

ampla da relação que as mulheres tem com o consumo de textos midiáticos, considerando-se o tempo 

                                                 
1  Trabalho inscrito para o GT Comunicação e Consumo, do VIII Encontro de Pesquisa em Comunicação –
ENPECOM. 
2  Doutora em Comunicação Social, professora e pesquisadora da Universidade Feevale. Email: 
deniseca@feevale.br. Órgão financiador CNPq. 
3  Doutora em Recursos Hídricos, professora e pesquisadora da Universidade Feevale. Email: 
danielamq@feevale.br. 
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4dispendido, os temas preferidos, a (re)significação dada aos materiais escolhidos, entre outras 

questões.  

 

2. MULHERES MADURAS – AUTO DEFINIÇÕES 

 

A maturidade, ou seja, o espaço temporal definido entre os 45 e 64 anos, pelos Descritos da 

Saúde4, mostra-se como um momento em que um grande número de indivíduos se encontra, e pode 

ser considerado, também, como um dos momentos mais produtivos dessas pessoas. 

Entretanto, apesar disso, o que se tem visto em relação a discussões na academia não reflete a 

abrangência e importância desse período não somente para as próprias pessoas, mas também, para a 

sociedade. Ou seja, são poucas pesquisas que têm como temática a maturidade, havendo, sim, muitos 

projetos que abordam questões relacionadas à juventude e à velhice.  

Considerando-se, então, essa situação, desenvolveu-se uma pesquisa, na qual optou-se por 

uma faixa etária determinada, sendo ela aqui nomeada de “maturidade”, o que Goldani (1999) sugere 

como a “Idade da Sabedoria”, melhor dizendo, mulheres que se encontram entre os 45 e os 64 anos. 

Desta faixa etária, pouco se tem discutido, talvez pelo fato de serem indivíduos que já não são 

mais jovens, mas ainda não são considerados velhos, e, muitas vezes ausentes na mídia brasileira. E, 

de acordo com os dicionários, maturidade é aquele período da vida compreendido entre a juventude 

e a velhice, ou seja, um longo espaço temporal, no qual os indivíduos podem realizar uma infinidade 

de coisas, pois se trata, de, ao menos 20 anos. 

Em virtude da verificação da a escassez de definições acerca desse período, bem como dos 

indivíduos que fazem parte desse grupo, optou-se por perguntar para as próprias mulheres o que elas 

entendiam por maturidade. Essa foi a solução encontrado, pois, inicialmente, identificou-se 

definições e discussões, principalmente, na Ciências da Saúde. Então, considerando-se tal lacuna, e, 

para elaborar a definição do termo, realizou-se pesquisa qualitativa, a partir de entrevistas com um 

grupo de mulheres. Ao término dessa pesquisa, foi possível caracterizar esse grupo de indivíduos5. 

A seguir, passa-se a apresentar algumas definições e percepções da maturidade que foram 

propostas pelas próprias mulheres maduras. Inicialmente, pode-se perceber que essa mulher 

                                                 
4  http://decs.bvs.br 
5 Essa caracterização foi possível a partir da realização do projeto de pesquisa A constituição de um feminino 
ideal nas representações da mídia impressa”, com apoio pelo CNPq. 
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identifica-se como alguém que está bem consigo mesma, para em seguida, verificar que necessita 

alterar algo em sua vida, principalmente em relação ao seu aspecto físico, por exemplo, perder peso. 

Pode-se cogitar que esse indivíduo esteja se sentindo bem emocionalmente, mas que, 

fisicamente, sinta certa pressão social para estabelecer determinada representação imagética, a qual 

corresponda aos corpos femininos reiterados por textos midiáticos. E, mesmo que essas 

representações sejam de mulheres que se identificam como maduras, pois revelam suas idades, que 

se aproximam-se e, muito, de corpos de mulheres jovens, pois não evidenciam rugas ou marcas de 

expressão em seus rostos, são esguias, e têm com músculos tonificados.  

Essa contradição (entre o real e o midiático) poderia revelar a própria situação de antagonismo 

desse grupo de mulheres, que não são mais jovens, mas que têm, e sabem disso, outros benefícios 

adquiridos com a vivência, com as experiências de suas vidas, e que podem ser consideradas muito 

mais valiosas que um corpo aparentemente jovem. 

Outro aspecto evidenciado pela pesquisa é o fato de essas mulheres se considerarem proativas, 

indicando que elas continuam trabalhando, realizando tarefas em casa, sendo importantes para seus 

familiares e amigos, enfim, para a sociedade. É muito relevante essa percepção, pois sabe-se que no 

Brasil, e no mundo, o envelhecimento vem crescendo a cada ano, gerando uma expectativa de vida 

cada vez maior. Essas mulheres, ao que se identificou, sentem-se parte da sociedade, pois indicam 

que se mantêm articuladas, ou seja, que estão envolvidas em grupos sociais. 

Uma questão interessante, foi verificar que as mulheres entrevistas sabem que podem mudar 

certos aspectos que as rodeiam, por serem batalhadoras e persistentes, e indicarem que ainda têm 

conquistas a serem feitas, o que corrobora com a ideia de que os brasileiros vivem mais, e que essas 

mulheres percebem essa possibilidade, qual seja, uma vida mais longa e produtiva. Percebe-se, 

claramente, que as entrevistadas mostram-se como seres sociais, que têm consciência de seus papeis 

nos seus grupos, e indicam que podem, se quiserem, alterar certas realidades.  

Observou-se, ainda, que a imagem que as mulheres fazem de si mesmas revela um aspecto 

emocional intenso, pois são evidenciadas algumas emoções que permeiam as respostas dessas 

mulheres. Por exemplo, são indivíduos que se sentem em determinados momentos impacientes, em 

outros, felizes, então, cogita-se a possibilidade de afirmar que são seres com consciência das 

alterações de seus humores, revelando, nesse momento, conhecimento sobre si mesmas, enfatizando-

se, nesse momento, a maturidade não somente em relação à idade, mas, também, psicologicamente. 

Ainda foi possível verificar que essas mulheres, mesmo tendo problemas em suas vidas, 

conseguiram resolvê-los, indicando, também, a sensação de contentamento com suas conquistas. Elas 
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revelaram, ainda, que nessa fase da vida, os recomeços são possíveis, mostrando que esse momento 

de suas vidas pode representar um espaço de mudanças, de alterações, considerando-se romper com 

o passado para a composição de um futuro diverso. 

Interessante observar, também, que houve várias respostas relacionadas ao aspecto cognitivo, 

reforçando que mesmo que se envelheça, a inteligência permanece, ou, quem sabe, torne-se um dos 

melhores atributos dessa classe de indivíduos. Diante dessas respostas, pode-se perceber como as 

mulheres maduras se veem, pois são respostas reveladoras de muitas características, relacionadas a 

aspectos simbólicos, sociais, intelectuais desse grupo de indivíduos. Então, de posse dessa 

caracterização, partiu-se para a etapa seguinte dessa reflexão, o entendimento do consumo de mídia. 

 

3. CONSUMO MIDIÁTICO 
 

As discussões propostas neste artigo recaem, exclusivamente, sobre o consumo midiático 

realizado por mulheres maduras (45-64 anos), bem como o que elas utilizam no dia a dia em relação 

às informações obtidas. O consumo midiático também é um assunto que poderia ser mais explorado 

na academia, pois na maioria dos estudos há a preocupação como o consumo de objetos físicos, e não 

de informações, as quais podem, segundo Miller (2007) serem consideradas impactantes sobre a 

criação de uma sociabilidade. 

Pretende-se, então, considerar o consumo como um ato revelador de uma série de aspectos 

sociais, tais como a relação que o indivíduo tem com seus familiares, as possíveis influências que as 

informações podem exercer no indivíduo, os assuntos de “devoção” que são consumidos, as 

satisfações, as apropriações e (re)significações que o ato de consumir têm, enfim, a observação e a 

análise do ato de consumo revela aspectos caracterizadores dessas consumidoras e os seus hábitos 

do grupo pesquisado. 

Para a compreensão do termo “consumo midiático”, recorrer-se-á a Canclini (1993), cuja 

definição aponta para um “conjunto de processos de apropriação e usos de produtos nos quais o valor 

simbólico prevalece sobre os valores de uso e de troca, ou onde ao menos estes últimos se configuram 

subordinados à dimensão simbólica” (CANCLINI, 1993, P. 34). Essa percepção, por parte de 

Canclini, reforça a ideia anteriormente apresentada, e proposta por Miller (2007), ou seja, o consumo 

não se restringe somente à troca de mercadorias, mas há um aspecto simbólico muito importante nessa 

relação, o que estimula sociabilidades. 
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5Ou seja, ao se pensar o consumo midiático, pensa-se em produtos/textos produzidos e 

veiculados pelas mídias, os quais o grupo pesquisado acesse, estabelecendo contato, apropriando-se 

e (re)significando tais textos. E esses textos podem estar em variadas mídias como televisão, rádio, 

revistas, jornais, sites, blogs, redes sociais, entre outros, tratando de assuntos diversos. 

 
 
4. METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Nessa etapa da investigação, o objetivo era identificar quais os meios utilizados pelas 

mulheres para consumirem os textos que consomem, bem como verificar quais os temas preferidos e 

o que fazem com tais textos. E, para tanto, foi realizada uma pesquisa descritiva com abordagem 

quantitativa (MALHOTRA, 2010). 

Nessa pesquisa, foi delimitado o universo como sendo mulheres maduras (45 a 64 anos), 

destas foi selecionada uma amostra não-probabilística por conveniência de 43 mulheres, as quais 

tiveram disponibilidade de responder a pesquisa. A coleta foi realizada online por meio de rede social 

(Facebook) utilizando um questionário via google docs, durante o período de 06/04/2016, a partir das 

17:56:47 até o dia 11/04/2016 às 07:45:42. O instrumento de coleta tratava de questões sobre o perfil 

das respondentes (idade, escolaridade, estado civil, renda e etnia) e sobre os seus hábitos de consumo 

midiático.  

No estudo foram consideradas duas faixas de renda, sendo estas: inferior a R$5000,00 e 

R$5000,00 ou mais. A definição por estas faixas se dá pela classificação do IBGE, que considera que 

classe B, definida pelo IBGE como aquelas famílias com renda entre R$7.880,00 a R$ 15.760,00; e 

classe C, toda família que tem renda familiar mensal entre R$ 1.064 e R$ 4.561,006. 

As questões foram analisadas através de estatística descritiva, e representadas graficamente e 

através de tabelas cruzadas seguindo a segmentação por faixa de renda. O software utilizado para 

análise foi o SPSS 23.0. 

Considerando-se o público selecionado, inicialmente identifica-se o perfil das mulheres 

pesquisadas como sendo em sua maior parte casadas (44,2%) ou divorciadas (32,6%). Mais da metade 

têm graduação ou pós-graduação (18,6% e 48,8% respectivamente), e apenas 9,3 % tem somente o 

ensino fundamental. A grande maioria das entrevistadas é residente no Rio Grande do Sul, sendo 

apenas uma de fora do estado e duas brasileiras residentes na Nova Zelândia. Das respondentes, 

                                                 
6    http://blog.thiagorodrigo.com.br/index.php/faixas-salariais-classe-social-abep-ibge?blog=5 
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apenas 7% não exercem atividade fora de casa, e 16,3% não tem filhos, das que têm filhos, observou-

se uma média de aproximadamente 2 filhos. Quase a totalidade da amostra (93%) é da raça branca e 

da religião católica (53,5%), espírita (14%) ou evangélica (14%). 

A pesquisa também segmentou a amostra por renda, e considerou-se as classes “inferior a 

R$5.000,00” e “R$5.000,00 ou mais”, onde a amostra dividiu-se quase que equitativamente com 46% 

incluindo-se na faixa de renda inferior a “R$5.000,00”. 

As entrevistadas foram questionadas a respeito das fontes que utilizam para buscar 

informações (Figura 1). Quase a totalidade afirmou utilizar a Internet (97,7%), seguido de Televisão 

(58,1%) e Revista (32,6%). Cabe lembrar que a coleta de dados foi realizada via mídias sociais na 

internet, o que pode ter influenciado a dominância da fonte “Internet”. 

 

 
FIGURA 1: QUAIS AS FONTES VOCÊ UTILIZA PARA PROCURAR INFORMAÇÕES? 
FONTE: ELABORADO PELAS AUTORAS 

 

Ao realizar o cruzamento da pergunta a respeito da fonte da informação com as faixas de renda 

(Tabela 1), é possível perceber que as frequências se distribuem com proximidade entre as duas 

categorias, apresentando uma maior diferença em relação à fonte “Revista” onde a segunda faixa 

apresenta maior porcentagem de respondentes do que a primeira (40% e 26,1% respectivamente). 
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Fonte 
Renda 

Total 
Inferior a R$5000,00 R$5000,00 

ou mais 

Internet 
23 19 42 

100,00% 95,00%   

Televisão 
14 11 25 

60,90% 55,00%   

Rádio 
5 4 9 

21,70% 20,00%   

Revista 
6 8 14 

26,10% 40,00%   

Livros/Artigos 
2 1 3 

8,70% 5,00%   

Jornal 
2 2 4 

8,70% 10,00%   
Total 23 20 43 
TABELA 1: FONTE INFORMAÇÕES UTILIZADAS X RENDA 
FONTE: ELABORADO PELAS AUTORAS 
Nota: Porcentagens com base no total de respondentes. 

 

Quanto ao tempo que estas mulheres dispendem por dia para busca de informações nessas 

fontes (Figura 2), observa-se que a maior parte utiliza de 1 a 3 horas por dia para isso (74,4%). 

 

 
FIGURA 2: QUANTO TEMPO POR DIA VOCÊ DISPENDE PARA BUSCAR INFORMAÇÕES NESSAS FONTES? 
FONTE: ELABORADO PELAS AUTORAS 
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Quando questionadas a respeito do tipo de informações que buscam, as respostas foram 

diversificadas, mas em grande parte as respondentes afirmaram que buscam por Cultura (67,4%), 

Política (62,8%) e Saúde e Beleza (60,5%). Também foram mencionadas outras categorias, como 

Família, Casa/Decoração, Culinária, entre outras, mas em menor frequência como pode ser observado 

na Figura 3. 

 

 
FIGURA 3: POR QUAIS ASSUNTOS VOCÊ SE INTERESSA QUANDO PROCURA INFORMAÇÕES? 
FONTE: ELABORADO PELAS AUTORAS 

 

Quando comparadas as respostas para assuntos de interesse entre as faixas de renda 

consideradas neste estudo (Tabela 2), foi possível perceber que existe pouca diferença na distribuição 

das respostas entre as classes. Onde se observa uma maior diferença é quanto a assunto 

“Casa/Decoração” onde a primeira faixa de renda apresenta uma porcentagem de 52,2% das respostas 

contra 35% da segunda faixa. 
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Assuntos  
Renda 

Total Inferior a 
R$5000,00 

R$5000,00 
ou mais 

Saúde e Beleza 
13 13 26 

56,50% 65,00%   

Moda 
6 5 11 

26,10% 25,00%   

Culinária 
8 9 17 

34,80% 45,00%   

Família 
12 8 20 

52,20% 40,00%   

Cultura 
16 13 29 

69,60% 65,00%   

Relacionamento/Sexo 
6 5 11 

26,10% 25,00%   

Política 
15 12 27 

65,20% 60,00%   

Economia 
8 9 17 

34,80% 45,00%   

Casa/Decoração 
12 7 19 

52,20% 35,00%   

Animais/Pets 
3 3 6 

13,00% 15,00%   

Outros 
6 2 8 

26,10% 10,00%   
Total 23 20 43 
TABELA 2: ASSUNTOS DE INTERESSE X RENDA 
FONTE: ELABORADO PELAS AUTORAS 
Nota: Porcentagens com base no total de  respondentes. 

 

Quanto ao momento do dia em que costuma utilizar para se informar, as respostas foram 

diversificadas, com destaque para o período da noite com 63% das citações (Figura 4).   
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FIGURA 4: QUAL O MOMENTO DO DIA QUE VOCÊ UTILIZA PARA SE INFORMAR? 
FONTE: ELABORADO PELAS AUTORAS 
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com alta porcentagem de citações o “Conhecimento/Aprimoramento” e “Manter-se Informada” com 

79,1% e 76,6% das citações respectivamente (Figura 5). 

 

 
FIGURA 5: COMO VOCÊ UTILIZA ESSAS INFORMAÇÕES NO SEU DIA-A-DIA? 
FONTE: ELABORADO PELAS AUTORAS 
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Conhecimento/Aprimoramento, Realizar Compras, Trabalho e Lazer. Para ambas as faixas de renda, 

as com destaque são Conhecimento/Aprimoramento e Manter-se Informada (Tabela 3). 

 

 Utiliza Informações 
Renda Total Inferior a R$5000,00 R$5000,00 ou mais 

Conhecimento/Aprimoramento 21 13 34 
91,3% 65,0%   

Manter-se Informada 18 15 33 
78,3% 75,0%   

Compartilhar/Interagir 10 11 21 
43,5% 55,0%   

Realizar Escolhas 9 10 19 
39,1% 50,0%   

 Realizar Compras 7 1 8 
30,4% 5,0%   

Trabalho 14 7 21 
60,9% 35,0%   

Lazer 12 4 16 
52,2% 20,0%   

Total 23 20 43 

TABELA 3: COMO UTILIZA INFORMAÇÕES X RENDA 
FONTE: ELABORADO PELAS AUTORAS 
Nota: Porcentagens com base no total de respondentes. 

 

Ao término dessa pesquisa, foi possível perceber que as mulheres da faixa etária consideradas 

nesta pesquisa, em sua grande maioria, consomem informações através da internet e televisão, 

levando para isto em torno de 1 a 3 horas por dia, e tem como preferência assuntos relacionados a 

cultura, política, saúde e beleza. Estas mulheres consomem estas informações basicamente com 

objetivo de manterem-se informada, gerar conhecimento e por lazer. Quando comparamos estas 

respostas através das faixas de renda consideradas no estudo percebe-se poucas diferenças nestas 

mulheres relacionadas ao tipo de mídia, preferência por assuntos e objetivos. 

 

5. CONCLUSÃO 

 
 A intenção de realizar essa pesquisa com o grupo indicado, foi, também, a de propiciar espaço 

para que as mulheres maduras pudessem indicar seu relacionamento com o consumo de textos 

midiáticos, contribuindo para que a invisibilidade desse grupo diminua. 

 Uma situação identificada nas respostas das mulheres, e que chamou muito a atenção, foi a 
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grande aproximação que esse público demonstrou com a mídia online, tornando-se esse um dos 

espaços mais acessados pelas entrevistadas. Provavelmente pela grande facilidade que se tem, 

atualmente, em acessar a internet, tanto no que diz respeito aos equipamentos (smartphone, tablet, 

notebooks), quanto a presença da rede em vários lugares, inclusive com uso gratuito. Por outro lado, 

também se verificou o uso da televisão como outro espaço no qual essas mulheres buscam 

informações, confirmando o amplo alcance dessa mídia. E, em relação às revistas, provavelmente as 

entrevistadas continuem a consultá-las, mas na versão online, o que facilita esse acesso 

principalmente pelo custo desses materiais. 

 Além disso, também deve-se levar em consideração os usos realizados pelas mulheres dos 

textos midiáticos consumidos, sobressaindo-se a necessidade de aprimoramento, e, para tanto, 

buscando informações relacionadas à cultura. Percebe-se que esse grupo de entrevistadas demonstrou 

grande preocupação em manterem-se informadas, provavelmente para interagirem em seus espaços 

de convívio. 

 Em relação ao tempo que as mulheres dedicam ao consumo midiático, a pesquisa revelou que 

elas têm de 1 a 3 horas para essa atividade, indicando pouco tempo para essa tarefa, provavelmente 

revelando que as entrevistadas têm outras funções ao longo do dia que exigem delas mais dedicação. 

Pode-se pensar, então, que o acesso às informações tem um espaço temporal determinado por outras 

atividades do cotidiano dessas mulheres. Além disso, o período do dia  em que as mulheres mais 

consomem informações mostrou-se ser à noite, o que pode corroborar com o fato de ser uma atividade 

para momentos posteriores à realização de tarefas consideradas mais urgentes no cotidiano. 

 E, para finalizar, também chama à atenção a pouca diferença que se mostrou entre as faixas de 

renda identificadas, o que revela grande aproximação entre os hábitos de consumo dessas mulheres. 

Ou seja, percebe-se que há uma certa singularidade entre os espaços, os assuntos, o tempo destinado 

ao consumo midiático por esse grupo de mulheres, as maduras. 

 Esta reflexão não esgota as possibilidades de pesquisa, pelo contrário, tem a pretensão de ser 

geradora de outras pesquisas, relacionadas aos projetos desenvolvidos pelas pesquisadoras. 
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